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ÖZET 

Karadağlı F (2009). Sigara içen bireylerde sigara bırakmaya hazıroluşluk durumu ve 

ilişkili faktörler. Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı 

Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul.  

Bu tanımlayıcı-ilişki arayıcı araştırmanın amacı, sigara içen bireylerde sigara bırakmaya 

hazıroluşluk durumunu belirlemek ve hazıroluşlukla ilişkili faktörleri incelemekti. 

Araştırmanın örneklemini sağlık ocaklarına herhangi bir nedenle hizmet almaya gelen 

ve sigara içtiğini bildiren, 18 yaş üstü bireyler arasından olasılıksız örnekleme yöntemi 

ile seçilen 400 kişi oluşturdu. Veriler Anket Formu, Fagerström Nikotin Bağımlılık 

Ölçeği ve Karar Verme Dengesi Ölçeği ile toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı ve 

ki kare, Kruskal-Wallis, Spearmann korelasyon analizi ve lojistik regresyon analizi 

testleri kullanıldı. Katılımcıların % 50’ si kadın, % 50’si erkek, % 56’sı 18-35 yaş 

grubunda, % 91’i sağlıklı, % 63,8’i günde yarım paket ve üstünde sigara içmekte, % 

54,7’si en az bir kez sigara bırakmayı denemiş ve % 61,8’i çeşitli derecelerde nikotin 

bağımlısıydı. Davranış değişim aşamasına göre katılımcıların % 22,2’si sigara 

bırakmada hazırlık aşamasındaydı. Sigara bırakmada hazıroluşluk durumu ile gelir 

durumu algısı, çalışma durumu, sağlık durumu, günlük tüketilen sigara sayısı,  sigarayı 

bırakma deneme sayısı, nikotin bağımlılık düzeyi ve sigara içmenin olumlu ve olumsuz 

yönlerini algılama durumu arasında anlamlı ilişki bulundu. Çalışmama, hasta olma, 

ikiden fazla sigara bırakmayı deneme ve nikotin bağımlısı olmama durumu sigara 

bırakmada hazıroluşluğu etkileyen önemli değişkenler olarak belirlendi. 

Bulgular toplumda sigara içen bireylerin sigara bırakmada hazıroluşluk durumlarının 

oldukça yetersiz olduğunu gösterdi. Bireylerin sigara bırakmaya hazıroluşlukları 

sosyodemografik, sağlık ve sigara kullanım özelliklerine bağlı olarak değişiklik 

gösterebilir.  

Anahtar Kelimeler: davranış değişim aşamaları, sigara kullanımı, sigara bırakmaya 

hazıroluşluk, Fagerström nikotin bağımlılık ölçeği, karar verme dengesi ölçeği. 
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ABSTRACT 

Karadağlı F (2009). Readiness to quit smoking among smokers and associated factors. 

Istanbul University, The Institute of Health Sciences, Department of Public Health 

Nursing, Master Thesis, Istanbul. 

The purpose of this descriptive and correlation research study was to determine the 

readiness to quit smoking among smokers and examine the factors associated with 

readiness. The sample of the study consisted of 400 people who were chosen with non-

probability sampling method among the ones over 18 years old consulting the health 

care centers with any purpose and mentioned that they were smokers.The data was 

gathered through a questionnaire, Fagerstrom Tolerance Questionnaire, and decisional 

balance scale. The data was analyzed by employing the descriptive statistics and X2, 

Kruskal-Wallis, Spearmann correlation analysis, and logistic regression analysis. 50 % 

of the participants were male and other half was female, 56 % of them were in the age 

range of 18-35, 91% of them were healthy, 63.8% of them stated that they were 

smoking a half pack and more, 54.7 % of them tried to quit smoking at least once, and 

61.8 % of them were nicotine addicted at various levels. According to the behavioral 

stage of change, 22.2 % of the participants were in the preparation phase of quitting. A 

significant relation was found between the readiness to quit smoking and perception of 

income, working status, health conditions, the number of daily cigarette consumption, 

the number of trials in quitting smoking, the level of nicotine addiction and pros and 

cons of smoking. Non-employment, being ill, having tried to quit smoking more than 

twice, and not being nicotine addicted were determined as the critical factors affecting 

the readiness to quit smoking.  

The findings revealed that the smokers in the society had an insufficient level of 

readiness to quit smoking. Individuals’ readiness to quit smoking might vary depending 

on their socio demographic features, health conditions, and smoking habits.  

Key Words: Behavioral stage of change, smoking, readiness to quit smoking, 

Fagerstrom Tolerance Questionnaire, decisional balance scale. 

   



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, sigara kullanımı dünyada ikinci 

büyük ölüm nedenidir (World Health Organization, 2007). Dünya’da yaklaşık 1.1 

milyar kişi sigara içmekte ve her yıl yaklaşık 5 milyon kişi sigaraya bağlı sebeplerden 

ölmektedir (World Bank, 1999). Dünya genelinde erkeklerin % 47’si, kadınların % 

12’si sigara içmektedir (WHO, 2007). Bu tüketim eğilimlerinin sürmesi halinde 2020 

yılına kadar her yıl 10 milyon insanın sigaraya bağlı nedenlerle yaşamını yitireceği, 

bugün halen sigara içmekte olan 650 milyon kişinin yarısının sigara kullanımına bağlı 

nedenlerle öleceği tahmin edilmektedir (Corrao, Guindon, Cokkinides, Sharma, 2000; 

WHO, 2007). Nitekim sigaranın yaygın içildiği toplumlarda, 65 yaş öncesi görülen 

koroner kalp hastalığı ve serebrovasküler hastalık ölümlerinin yaklaşık yarısının, 

akciğer kanseri ölümlerinin % 85-90’ının, kronik obstrüktif akciğer hastalığı 

ölümlerinin yaklaşık % 80’inin sigaradan kaynaklandığı ileri sürülmektedir (Marakoğlu, 

Erdem, Çivi, 2007).    

  Gelişmiş ülkelerde sigara tüketimi hızla düşerken Türkiye’de son 20 yılda % 80 

oranında artış söz konusudur. Türkiye’ de erkeklerin % 60’ ı kadınların ise % 20’ si 

sigara içmektedir. Türkiye genelinde üniversite öğrencileri arasında sigara içme oranı % 

48 iken, lise öğrencilerinin % 20’si, 7- 13 yaş grubundaki ilköğretim öğrencilerinin ise 

% 11,7’si sigara içmektedir (DSÖ Türkiye Đrtibat Ofisi, 2005). Sigara içme 

alışkanlığının, mücadele edilmesi gereken çok önemli bir sorun olması nedeniyle, 

Sağlık Bakanlığı’nın 2006-2010 yıllarını kapsayan, Ulusal Tütün Kontrol Programının 

temel hedeflerinde 2010 yılına kadar ülkemizde 15 yaş üzerinde sigara içmeyenlerin 

oranını % 80'in üzerine çıkarmak, 15 yaş altında ise % 100'e yakın olmasını sağlamak 

hedeflenmiştir (Genelge, 2006). Toplum sağlığında tütün önleme ve kontrolüne yönelik 

hazırlanan yasal düzenlemeler, sigara ile mücadelede büyük önem taşır.  Sigaraya 

başlamanın önlenmesi ve bırakmanın arttırılması, sigara alışkanlığı kazanmış olanlara 

yönelik sigara bırakma programlarının düzenlenmesi ve çevresel sigara dumanına 

maruziyetin azaltılması, sigarayla mücadelede yer alan önemli faaliyetlerdendir 

(Karlıkaya, 2008). 

 Sigarayı bırakmak, bir insanın sağlığıyla ilgili verdiği en kazançlı kararlardan 

biridir. Bu konuya yönelik hazırlanan bazı araştırma raporlarında, DSÖ'nün tüm 
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dünyada sigara içme alışkanlığının oldukça yaygın ve önemli bir halk sağlığı sorunu 

olduğunu ve sigara içen bir kişinin kendi sağlığı için yapabileceği en önemli girişimin 

sigarayı bırakmak olduğunu belirttiği vurgulanmaktadır (Osler ve Presscott 1998; 

Öztürk, Kişioğlu, Uskun, Kırbıyık, 2005). Literatürde sigara kullanımı ve yaygınlığına 

ilişkin pek çok epidemiyolojik ve tanımlayıcı çalışmalara rastlanmaktadır, ancak sigara 

bırakmaya yönelik çalışmalar daha çok son yıllarda üzerinde durulan ve çalışılan 

konulardandır. Bireyin sigara bırakma programından etkili şekilde yararlanabilmesi için 

her şeyden önce sigara bırakma konusunda hazır olması gereklidir. Sigara bırakmada 

hazıroluşluk kavramı en iyi biçimde James Prochaska ve DiClemente’nin 1982 yılında 

geliştirdiği Transteoretik Model (TTM) ya da diğer bir tanımlamayla Kuramlar üstü 

model’de açıklanmaktadır (Erol ve Erdoğan, 2008; Velicer, Prochaska, Fava, Norman, 

Redding, 1998; Woodruff, Lee, Conway, 2006). TTM, davranış değişiminin beş 

aşamasından (ön-düşünme, düşünme, hazırlık, hareket/eylem ve sürdürme) söz eder. 

Model, sigaraya uyarlandığında, bugün sigara içenler için davranış değişiminin üç 

aşaması olan ön-düşünme, düşünme ve hazırlık/hazıroluşluk evreleri söz konusudur 

(Erol ve Erdoğan, 2008; Woodruff ve ark., 2006). Bazı yayınlarda (Reime, Ratner, 

Seidenstücker, Janssen, Novak, 2005; Woodruff ve ark. 2006), herkesin sigarayı 

bırakabileceği ancak sigara bırakma girişiminden önce bireylerde motivasyon düzeyinin 

ve bırakmada hazıroluşluk durumunun saptanmasının uygulanacak programların 

etkinliği açısından çok önemli olduğu ileri sürülmektedir. Sigara bırakma 

programlarının bireyin hazıroluşluklarına dikkat edilmeden planlanması ve yapılması bu 

programların başarısızlığının en önemli nedenlerinden biri olarak belirtilmektedir (Erol, 

2005). Hazıroluşluk kavramı, yeni bir öğrenme durumunda, bireyin önceden sahip 

olduğu özelliklerin tümünü kapsar ya da kişinin olgunlaşma ve öğrenme sonucunda 

belli bir davranışı göstermeye hazır olmasıdır (Dalton ve Gottlieb, 2003). 

              Ülkemizde sigara bırakmaya hazıroluşluk durumunu inceleyen çalışmalar 

sınırlı sayıdadır. Ülkemizde ulaşılabilen kaynaklara göre, Öztürk ve arkadaşlarının 

(2005) çalışmasında, sigara tiryakilerinin % 75-80’inin sigarayı bırakmayı istediği ve 

üçte birinin en az üç kez ciddi bırakma çabası gösterdiği bildirilmektedir. Yine aynı 

çalışmada araştırmaya katılanların % 33,8’inin bırakmayı düşünmediği, % 24.0’ının 

bırakmayı düşündüğü ve % 11,7’sinin bırakma hazırlığı içinde olduğu bulunmuştur. 

Yurtdışı kaynaklardan Ridner ve Hahn'ın  (2005) çalışmasında belirtildiği gibi, Velicer 

(1998) sigara içen yetişkin bireylerin % 40’ının ön düşünme aşamasında, % 40’ının 



 3

düşünme ve % 20 sinin hazırlık aşamasında olduğunu, Eter ve Perneger (1999) 

üniversite gençlerinin % 72’sinin ön düşünme, % 20’sinin düşünme, % 8’inin ise 

hazırlık aşamasında olduğunu bulmuşlardır.  

Bazı araştırma raporlarında, yaş, eğitim düzeyi, gelir durumu, günlük içilen  

sigara miktarı ve ilk içilen sigara zamanı, sigara bırakmada hazıroluşluğu etkileyen 

başlıca etkenler olarak tanımlanmaktadır (Watel, Halfen, Gremy, 2007).  Osler ve 

Prescott’un (1998) yapmış olduğu bir çalışmada yaşın, sosyal statünün, partnerin sigara 

içme davranışının ve günlük tüketilen sigara miktarının başarılı sigara bırakmada 

önemli belirleyiciler olduğunu göstermiştir. 

Sigaranın toplumda yaygın bir alışkanlık olması nedeniyle sigara önleme 

programları ile birlikte sigara bırakma programlarının uygulanmasının halk sağlığı için 

önemi kuşkusuz yadsınamaz. Toplumda sigara içme yaygınlığı dikkate alındığında 

bireylere çok yönlü hizmetlerin sunulduğu birinci basamak kurumlarından sağlık 

ocaklarının sigara mücadelesindeki rolü oldukça önemlidir. Her ne kadar sağlıkta 

dönüşüm kapsamında aile hekimliği uygulamaları ile sağlık ocağındaki sağlık ekibinin 

etkinliği azalmış gibi olmakla birlikte, sağlık ocakları halen Türkiye'de sağlık sistemi 

içinde topluma en yakın yapılanmış sağlık kurumudur. Bu kurumlarda görevli diğer 

meslek üyeleri ile birlikte hemşireler, farklı sağlık gereksinimleri olan bireylerle sürekli 

temas halinde olmalarından dolayı sigara ile mücadelede aktif rol oynamaktadırlar. 

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamında sürdürülmesi gereken faaliyetlerden 

birisi de bireylere sigaradan uzak bir yaşam sürmeleri için önerilerde bulunmak, sigara 

içenlerin sigarayı bırakmalarında hazıroluşluk evrelerini de saptayarak onlara sigara 

bırakmada destek olmaktır (Bilir ve Aslan, 2007).  

                Bu araştırmanın amacı; sigara içen bireylerde sigara bırakmaya hazıroluşluk 

durumunu belirlemek ve hazıroluşlukla ilişkili faktörleri incelemektir. Elde edilen 

verilerin sigara bağımlılığının azaltılması konusunda çalışan sağlık profesyonellerine 

yol göstermesi, bireylerde hazıroluşluk evrelerine göre sigara bırakmaya yönelik etkin 

sağlık programların geliştirilmesine katkı yapması hedeflenmiştir. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. SĐGARA KULLANIMI VE EPĐDEMĐYOLOJĐSĐ 

Sigara kullanımı tüm dünyada oldukça yaygın, olumsuz bir alışkanlıktır (WHO, 

2007). DSÖ’nün projeksiyonlarına göre, dünyada 2025 yılında yaklaşık 1.6 milyar 

insanın sigara içeceği beklenmektedir (World bank, 1999; WHO, 2007). DSÖ (2007) 

raporunda, sigara içme oranlarının tüm dünya için erkeklerde % 47, kadınlarda % 12 

olduğu belirtilmiştir. Yapılan araştırmalarda gelişmekte olan ülkelerde sigara içme 

oranları erkeklerde % 48, kadınlarda % 7, gelişmiş ülkelerde erkeklerde % 42 

kadınlarda % 24 bulunmuştur (Corrao ve ark., 2000; Çan, 2007; Tütünsüz yaşam 

derneği, 2007). 

Sigara içme alışkanlığı Kuzey Amerika ve Avrupa'da azalırken Asya, Latin 

Amerika ve Afrika'da ciddi bir şekilde artış göstermektedir. Uzak Doğu Asya, Orta 

Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinde bu oran % 60'lara kadar yükselebilmektedir (Kalkan, 

2007; Tütünsüz yaşam derneği, 2007). Dünyada sigara tüketim oranlarına bakıldığında 

Kuzey Amerika’da % 4,7, Latin Amerika’da % 8,9, Batı Avrupa’da % 9,3, Orta ve 

Doğu Avrupa’da % 10,8, Afrika ve Orta Doğu’da  % 11,8 ve Asya’da % 54,5’tir 

(Sigara ve sağlık ulusal komitesi, 2007). 

Gelişmiş ülkelerde sigara tüketimi hızla düşerken Türkiye’ de bir artış söz 

konusudur (DSÖ Türkiye Đrtibat Ofisi, 2005). Türkiye'de yetişkin nüfusun yaklaşık 

yarısı sigara içmektedir. Yapılan araştırmalarla, Türkiye'de halen 17 milyon sigara 

içicisinin olduğu belirtilmiştir (Sigara ve sağlık ulusal komitesi, 2007). Türkiye kişi başı 

sigara tüketimi yönünden Avrupa ülkeleri arasında Yunanistan’dan sonra ikinci sırada, 

dünya tütün üretiminde ise beşinci sırada yer almaktadır ( Altın, Kart, Ünalacak, 

Dutkun, 2004; Cirit, Orman, Ünlü, 2002). 

Türkiye’de, sigara kullanım yaygınlığına yönelik, dar bölgelerde yapılmış çeşitli 

araştırmalar mevcuttur. Ülkemizi temsil eder nitelikte iki araştırma vardır. Bu 

araştırmalar "Sigara Alışkanlıkları ve Sigara Đle Mücadele Kampanyası" kamuoyu 

araştırması olan 1988 PĐAR ve 1993 BĐGTAŞ araştırmalarıdır. Birçok araştırma 

raporunda belirtildiği gibi Sağlık Bakanlığı tarafından 1988 yılında yapılan, PĐAR 

araştırmasında; 15 yaş üstü nüfusta sigara içme hızı erkeklerde % 62,8, kadınlarda % 

24,3, ortalama hızın % 43,6 bulunduğu, 1993 BĐGTAŞ araştırmasında ise; 20 ve üzeri 

yaş grubunda erkeklerin % 57,8'i, kadınların % 13,5'i ve tüm toplumun % 33,6'sının 
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sigara içtiği, 30-34 yaş grubundakilerin % 73'ünün sigara içtiği, bu oranın 15-19 yaş 

grubunda % 22 olduğu belirtilmiştir  (Altın ve ark. 2004; Çan, 2007; Fidan, Sezer, 

Demirel, Kara, Ünlü, 2006; Kılıç ve Ek, 2006; Marakoğlu, Erdem, Çivi, 2007; Oksuz, 

Mutlu, Malhan, 2007; Yalçınkaya ve Karanci, 2007; Tütünsüz yaşam derneği, 2007). 

Ülkemizde sigara kullanım oranlarının artması halinde sigara ile mücadelede 

kalıcı çözümlerin olması gerekliliği yadsınamayacak bir gerçektir. Bunun da ancak 

geniş kapsamlı tütün kontrol stratejilerinin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması ile 

mümkün olabileceği ortadadır. Sigara ile mücadele konusunda ulusal yaklaşımlar çok 

önemlidir. Bugün, toplumlar için sorun olan onlarca, yüzlerce sağlık sorunu 

bulunmaktadır. Halk sağlığı sorunu olan hastalıklar ve hastalıkların oluşmasına neden 

olan koşullar bu mücadele kapsamında öncelenmektedir. Tütün ve tütün mamüllerinin 

tüketimi de önemli bir halk sağlığı sorunudur ve bu nedenle DSÖ tarafından öncelik 

almaktadır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı “Ulusal Tütün Kontrol Programlarını” 

koordine ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Ulusal Tütün Kontrol 

Programları hedefleri arasında,  sigara kullanımına yönelik, 2010 yılına kadar toplumun 

% 90’ında sigara karşıtı bir tutum oluşturması yer almaktadır (Aslan, 2005; Genelge, 

2006; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 2008). Bu hedef doğrultusunda Sağlık 

Bakanlığı tarafından tütün kontrolüne yönelik çalışmalara verilen önem daha da artarak, 

Türkiye’de tütün kontrolüne yönelik ilk önemli yasa olan 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin 

Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve 

Kontrolü Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilerek 5727 Sayılı Kanun, 19/1/2008 tarihli 

ve 26761 sayılı resmi gazete’de yayımlanmıştır ve Türkiye'de sigara içme yasağının 

kapsamını genişleten yasa teklifi 3 Ocak 2008 Perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda 

kabul edilerek, 19 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren Tütün ve Tütün Mamullerinin 

Zararlarının Önlenmesine Dair Yasada Değişiklik Öngören Kanun'a göre, kamu hizmet 

binalarının koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, 

kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan binaların kapalı 

alanlarında sigara içilmemesi öngörülmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2007). 

Sigara kullanımının azaltılmasına yönelik alınan bu önlemler, sigaranın 

toplumsal zararlar nedeniyle önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olmasından 

kaynaklanmaktadır. Alınan önlemlere rağmen Türkiye’de sigara kullanımının yaygın 

olduğu ve birçok ölüm ve hastalığı da beraberinde getirdiği bilinmektedir.  
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2.2. SĐGARANIN SAĞLIĞA ETKĐLERĐ 

 Çevremizde sağlığımız üzerinde olumsuz etki yapabilen çeşitli faktörler vardır. 

Bunlar arasında hava kirliliği, kaza olasılığı, işyerlerindeki çeşitli etkenler, gıda 

maddeleri ile ilgili konular vb. faktörler akla gelebilir. Ancak sağlık üzerinde olumsuz 

etki yapan bu etkenler arasında en önemlisi sigara kullanımıdır (Bilir,2004).  

  Sigara kullanımının, çok yaygın bir bağımlılık çeşidi olmasının yanı sıra, tütün ve 

dumanında bulunan maddelerin insan sağlığı üzerine yaptığı olumsuz etkiler nedeniyle 

dünyada ve ülkemizde ikinci büyük ölüm nedeni olduğu bilinmektedir. Sigara kullanımı 

pek çok öldürücü hastalığın meydana gelmesine yol açmaktadır. 2005 yılında dünyada 

sigaraya bağlı hastalıklardan yaklaşık 5 milyon kişi, ülkemizde ise 100.000 kişi hayatını 

kaybederken, bu sayının 2030 yılına kadar her yıl dünyada 10 milyon kişiye, ülkemizde 

ise 240.000 kişiye yükseleceği tahmin edilmektedir (Genelge, 2006). Sağlık Bakanlığı 

verilerine göre ise, Türkiye’ de günde 300, bir saatte 12 kişi olmak üzere yaklaşık 100 

bin kişi her yıl sigara nedeniyle erken ölmektedir (DSÖ Türkiye Đrtibat Ofisi, 2005).  

 Sigaranın vücutta meydana getirdiği zararlar çok fazladır. Yapılan araştırmalarla, 

kalp hastalıklarının, akciğer kanserinin, vücuttaki başka kanserlerin (gırtlak kanseri, 

mesane kanseri, yemek borusu kanseri, rahim kanseri v.b.) bronşit, amfizem gibi pek 

çok hastalığın sigaraya bağlı olarak meydana geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır 

(Anczak ve Nogler, 2003; Bilir, 2008; Erol, 2005; Oksuz ve ark., 2007; Sağlık Đşleri 

Daire Başkanlığı, 2008).  

Sigara, solunum yollarını örten hücreleri ve koruyucu siliyer yapıyı bozarak 

akciğerlerin her türlü zarara açık hale gelmesine yol açar. Kronik akciğer hastalıklarının 

% 80-90 sorumlusu, sigaradır. Sigara içenlerde kronik bronşit, amfizem gibi 

hastalıklardan ölüm oranı, sigara içmeyenlere göre 2.5 kat fazladır. Akciğer 

kanserlerinin % 90'ı sigarayla ilgili olup, sigara içmeyenlere göre riskleri 15-20 kat daha 

yüksektir ( Anczak ve Nogler, 2003; Cancer Prevention Research Center, 2000; 

Çağlayan, 2008; Oksuz ve ark., 2007).  

Yemek borusu kanserlerinin, en önemli risklerinden birisi sigara içimidir. Sigara 

mide salgısını arttırır, mide ülseri ve gelişmesini ise kolaylaştırır. Đdrar kesesi ve 

pankreas kanseri sigara içenlerde, içmeyenlere göre 2 kat daha fazla görülür. Böbrek 

kanserleri ise 5 kat daha fazladır (Cancer Prevention Research Center, 2000; Çağlayan, 

2008; Karlıkaya, 2008; Sigara Ve Sağlık Ulusal Komitesi, 2007). 
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Sigara, damar sertliği gelişmesini de kolaylaştırarak, koroner arter hastalığı 

gelişimine ve kalbin oksijen tüketimini arttırarak, damarlarda büzülmelere neden olur 

(Cancer Prevention Research Center, 2000).   Sigara içmek, vücudun insülün salgılama 

yeteneğini zamanla yok ederek, şeker hastalığının da oluşmasına yol açar. Yapılan 

araştırmalarda,  diyabeti olan bir bireyin sigara içmesinin, kardiyovasküler ve periferal 

vasküler hastalık oluşturma riskini arttırdığı, retinopati, nöropati ve nefropatinin 

oluşmasına da yol açtığı kanıtlanmıştır (Oksuz ve ark., 2007; Ruggıero, Rossi, 

Prochaska, Glasgow, Groot, Dryfoos, Reed, Orleans, Prochorov, Kelly, 1999). 

Sigara, erkeklerde ejekülasyon miktarını ve spermlerin hareket yeteneğini 

azaltır. Cinsiyet hormanlarının da salgılanışını bozarak, cinsel isteğin ve gücün 

azalmasına yol açar. Sigara içenlerde prostat kanseri de, içmeyenlere göre 2 kat fazla 

görülür. Sigara kadınlarda ise istenmeyen düşüklere, erken ve düşük kilolu bebek 

doğumlarına, ölü doğumlara ve erken menapoza yol açar (Cancer Prevention Research 

Center, 2000; Çağlayan, 2008). Ayrıca ses kısıklığına, ses kalınlaşmasına ve cilt 

damarlarının daralmasına bağlı cilt kurumalarına yol açarak cinsel yaşantıyı olumsuz 

yönde etkiler. Sigara içen kadınlarda rahim ağzı kanserleri de yaklaşık 20 kat fazla 

görülür. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda sigara içimi de eklenirse, kalp-damar 

hastalıkları içmeyenlere göre 2 kat fazla görülür (Çağlayan, 2008; Karlıkaya, 2008; 

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi, 2007). 

Sigara, dişlerde lekelenmeye, dişlerde daha kolay çürümeye, tad duygusunda 

bozulmaya yol açar ve diş taşı oluşumunu hızlandırır. Sigara içenlerde ağız içi 

kanserleri, dişeti kanserleri, dil kanserleri, bademcik kanserleri, sigara içmeyenlere göre 

3-33 kat daha fazla görülür (Çağlayan, 2008; Karlıkaya, 2008).  

Dünyadaki sigara kullanımının, sağlık zararları ispatlanmasına rağmen, sigara 

kullanımı yaygın olarak hala devam etmektedir (Boccoli, Federici, Trianni, Melani 

1997; Talay, 2007). Bu gerçekler göz önüne alındığında, sigaraya bağlı hastalık ve 

ölümlerin önlenebilmesi için hem sigaraya başlama oranlarının düşürülmesi hem de 

sigarayı bırakma oranlarının artırılması gerekmektedir (Solak, 2002). Sigara 

bırakmanın, hem bireye hem de ulusa katacağı kazanımlar göz ardı edilemeyecek kadar 

büyük olduğu yadsınamayacak bir gerçektir.  
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2.3 SĐGARA BIRAKMA ve SĐGARA BIRAKMADA HAZIROLUŞLUK 

KAVRAMI 

Sigarayı bırakma, bir insanın sağlığıyla ilgili verdiği en kazançlı kararlardan 

birisidir. Sigarayı bırakmak tütün kullanımı ile beraber ortaya çıkan tüm sağlık risklerini 

bir anda azaltır. Bu suretle hem toplum sağlığı hem de bireysel sağlık anlamında 

faydalıdır (Sağlık Bakanlığı,2007). 

 Sigaranın bırakılması ile birlikte kişinin sağlık kazanımları başlamaktadır. Birey 

sigara içmeyi bıraktığında kalp, akciğer, solunum yolları hastalıkları ve kanserler gibi 

hastalık riskleri de bir anda azalır. Bu nedenle kişilerin bırakma kararı vermeleri, yaşam 

sürelerini ve kalitelerini kendilerinin belirlemeleri anlamında bir dönüm noktası olarak 

görev yapar. Sigara bırakıldıktan ilk 24 saat içinde, kanda karbonmonoksit ve nikotin 

düzeyleri hızla düşer. Sigara içmenin bronşlar üzerindeki etkileri, sigarayı bırakılan ilk 

günden itibaren tersine döner. Tansiyon ve kalp atış hızı (bıraktıktan sonra bir saat 

içinde) çabukça düşer. Karbon monoksit seviyeleri (2 gün içinde) normale döner. Tat ve 

koku alma duyuları (birkaç gün içinde) düzelir. Kan dolaşımı (birkaç hafta içinde) 

düzelir. Sigara bırakmanın ilk yılında, kalp krizi riski azalmaya başlar. 10. yılında ise 

hiç sigara içmemişlerle aynı risk düzeyine döner. Sigarayı derhal bırakmanın yemek 

borusu ya da pankreas kanseri olasılığını azalttığı, 7 yıl içinde mesane kanserinin hiç 

sigara içmeyen bir kişiyle aynı risk düzeyine erişeceğine ve 10-15 yıl sonra sigarayı 

bırakan kişinin akciğer, gırtlak ya da ağız kanserine yakalanma riskinin istatiksel olarak 

hiç sigara içmemişlere yaklaştığı bilinmektedir (CDC, 2008; Duman, 2008).  

Sigara tiryakilerinin büyük bir bölümü sağlık nedenlerinden dolayı sigarayı 

bırakmak istemektedir ve pek çok kişi bu alışkanlıklarından hoşnut olmamaktadır. 

Yapılan çeşitli araştırma sonuçlarından, sigara içenlerin en az üçte ikisinin sigarayı 

bırakmak istediği anlaşılmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2008). DSÖ verilerine göre ise 

sigara içenlerin % 80’i sigarayı bırakmayı istemektedir (WHO, 1999).   

Sigara bırakma girişimlerinin başarılı ve uygulanacak programların etkili 

olmasında bireylerin hazır ve motivasyonlarının yüksek olması çok önemlidir (Reime 

ve ark., 2005; Woodruff ve ark., 2006;). Sigara bırakma konusunda en önemli unsur, 

sigara içen kişinin, sigarayı bırakma konusunda kendisini istekli, kararlı ve hazır 

hissetmesidir (Bilir, 2008). Hazıroluşluk kavramı, yeni bir öğrenme durumunda, bireyin 

önceden sahip olduğu özelliklerin tümünü kapsar ya da kişinin olgunlaşma ve öğrenme 

sonucunda belli bir davranışı göstermeye hazır olmasıdır (Dalton ve Gottlieb, 2003).  
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Sigara bırakma olumlu sağlık davranışı olmasına karşın sigara bırakmada 

hazıroluşluğu etkileyen birçok faktörün olması bırakma düzeylerinin istenilen düzeyde 

olmasını engellemektedir (Öztürk ve ark., 2005).  

Sigara bırakmada hazıroluşluğu etkileyen faktörleri inceleyen araştırmalara 

bakıldığında, ilişkili olduğu ileri sürülen değişkenler yaş, eğitim düzeyi, gelir durumu, 

günlük içilen sigara miktarı ve sigarayı bırakma deneme sayısıdır ( Clark, Hogan, Kvız 

ve Prochaska, 1999; Osler ve Prescott, 1998; Yalçınkaya ve Karanci, 2007; Watel, ve 

ark., 2007).  

Yaş gruplarına göre hazıroluşluk durumunu inceleyen çalışmalarda ilerki yaş 

gruplarındaki bireylerin sigara bırakmaya daha hazır oldukları bulunmuştur (Clark ve 

ark., 1999; Yalçınkaya ve Karanci, 2007; Watel ve ark., 2007).  

Hazıroluşluk ile eğitim düzeyi değerlendirildiğinde Yalçınkaya ve Karanci 

(2007) ile Clark ve ark. (1999) çalışmasında eğitim düzeyi yüksek olan kişilerin sigara 

bırakmada daha hazır oldukları belirtilmiştir.  

Gelir durumu, kişilerin yaşam kalitesini ve bazı sağlık kalitesini etkileyen 

önemli bir değişkendir. Yapılan çalışmalarda bireyin gelir durumunun iyi olması sigara 

bırakmada daha etkili olduğu belirtilmektedir (John ve ark., 2003).  

Sigara bırakmada hazıroluşluk durumu ile günlük içilen  sigara miktarı ve sigara 

bırakmayı deneme sayısı incelendiğinde hem Türkiye’de hemde yurt dışında yapılmış 

birçok çalışmada, günlük tüketilen sigara miktarının 10 adet ve altında olması ve sigara 

bırakma deneme sayısının ikiden fazla olması bireylerin sigara bırakmada daha hazır 

olduklarını göstermektedir (Aslan, 2005; Cropsey, Kristeller, 2003; John ve ark. 2003; 

Osler ve ark., 1998; Yalçınkaya ve Karanci, 2007; Watel ve ark., 2007).  

Hazıroluşluk kavramını en iyi biçimde tanımlayan TTM modelidir. Model, 

davranış değişimini kolaylaştırmada  hemşirelik girişimleri için bir rehber olarak hizmet 

etmektedir (Erol ve Erdoğan 2008; Woodruffve ark., 2006). 

 

2.4. TRANSTEORETIK MODEL [TTM] (TEORILER ARASI MODEL)  

Psikolog James Prochaska ve CarloDiClemente’nin çalışmaları sonucunda 1982 

yılında geliştirilmiş olan model, davranışsal değişim süreci için yaygın olarak kullanılan 

bir kavramdır (Cancer Prevention Research Center, 2000; Erol ve Erdoğan, 2008; 

Woodruff ve ark., 2006).  
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Model, değişimin bir sonuç değil süreç olduğunu, bireylerin belirli süreçlerden 

geçerek davranışlarını değiştirdiklerini ve değişimi kolaylaştırmak için bireyin içinde 

bulunduğu değişim aşamasına uygun girişimlerin kullanılması gerektiğini kabul eder 

(Cancer Prevention Research Center, 2000; Erol, 2005; Güneş, Ilgar, Karaoğlu, 2007; 

Woodruff ve ark., 2006;).  

TTM  modeli, başta sigarayı bırakmak olmak üzere, ilaç bağımlılığı, obezite, 

egzersiz ve bir çok problemli davranışlar üzerinde değişik disiplinlerdeki araştırmacılar 

tarafından kullanılmıştır (Erol, 2005; Jonsdottir, Jonsdottir, Geirsdottir, Sveinsdottir, 

Sigurdardottir, 2004; Xiao, Newman, Prochaska, Leon, Bassett, Johnson, 2006).   

Erol'un (2005) raporunda da TTM’nin, toplum temelli girişimler için  uygun bir 

model olduğu, değişimi devam ettirme oranının oldukça yüksek olduğu ve girişimlerin 

bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda  planlanması nedeniyle relapsların daha az olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca TTM’nin, sağlığı geliştirme programları ve davranış değiştirme 

uygulamalarında kullanılarak hemşirelik bilgi ve girişimlerini zenginleştiren bir 

dayanak oluşturabileceği ifade edilmiştir.  

Transteoretik modelin değişim aşamaları, bireyin davranış değiştirmedeki ilgi ve 

motivasyonunu yansıtan, ön-düşünme, düşünme, hazırlık, eylem ve devam ettirme 

olmak üzere beş aşamadan oluşur. Bugün sigara içenler için değişimin üç aşaması olan 

ön-düşünme, düşünme, hazırlık evreleri söz konusudur (Cancer Prevention Research 

Center, 2008; Erol ve Erdoğan, 2008; Öztürk ve ark., 2005; Woodruff ve ark., 2006; 

Xiao ve ark., 2006). 

2.4.1. Ön-Düşünme (Precontemplation): 

Bireyler gelecek altı ay içinde kendi istekleri ile davranışlarını değiştirmeye 

istekli değil iseler düşünme öncesi aşamada olarak değerlendirilir. Bu aşamadaki 

bireyler problemlerinin çok az farkındadırlar yada tümüyle habersizdirler (Cancer 

Prevention Research Center, 2008; Erol, 2005; Levesque, Gelles, Velicer, 2000; Velicer 

ve ark., 1998). Bununla birlikte aileleri, arkadaşları, komşuları, iş arkadaşları onların 

problemleri olduğunun farkındadırlar. Bu aşamadaki bireyler kendilerini 

çevresindekilerin baskısı altında hisseder, bu baskıyı değişmeleri için tehdit olarak 

algılarlar. Baskı kalkar kalkmaz eski davranışlarına geri dönerler. Bireyler çoğu kez 

değişik zamanlarda değişimi denemiş ancak başarısız olmuşlardır, yüksek risk taşıyan 

davranışları konusunda düşünmekten, okumaktan, kaçınırlar. Bu nedenle ön düşünme 

aşaması: değişime dirençli, motive olmayan ya da sağlığı geliştirici programlar için 
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hazır olmayan grupları tanımlamaktadır (Cancer Prevention Research Center, 2008; 

Erol, 2005; Velicer ve ark. 1998) 

2.4.2 Düşünme (Contemplation): 

Bireylerin gelecek altı ay içinde davranış değiştirmeyi düşündükleri aşamadır. 

Düşünme aşamasındaki bireyler problemin varlığının farkındadır, bununla ilgili başa 

çıkma yöntemlerini düşünürler ancak eyleme geçmede kararlı değildirler. Değişimin 

kazanımları ve kayıpları arasındaki kararsızlık, çelişkili duygulara neden olur ve birey 

uzun yıllar bu aşamada takılıp kalabilir. Bu nedenle sıklıkla, kronik düşünme, davranışı 

geciktirme ya da ağırdan alma olarak nitelendirilir (Anczak ve Nogler, 2003; Erol, 

2005; Levesque ve ark., 2000; Velicer ve ark., 1998). 

Bu aşamanın diğer önemli bir yönü, problemin olumlu ya da olumsuz yönlerinin 

ve çözümlerinin düşünülmesidir. Bununla birlikte, düşünme aşamasındakiler daha çok 

problemli davranışları sürdürmenin kazanımları ile ilgilidirler. Problemle başa çıkmak 

için gerekli olan harekete geçme çabaları ve enerjileri yetersizdir. Bu aşamadaki kişiler 

de ön-düşünme aşamasında olduğu gibi eyleme dayalı programlar için hazır değildirler 

(Erol, 2005). 

2.4.3. Hazırlık / Hazıroluşluk (Preparation): 

Bireyler bir sonraki ay içinde harekete geçmek niyetindedirler. Çoğunlukla 

önceki yılda başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerde bulunmuşlardır. Bu bireyler 

problemli davranışlarına yönelik bazı küçük değişimler yapsalar da eylemleri düzenli ve 

etkili değildir. Bu aşamadaki bireyler bir davranışı yakında gösterme niyetindedirler 

(Anczak ve Nogler, 2003; Erol, 2005; Velicer ve ark., 1998). 

 

2.5. SĐGARA ÖNLEME PROGRAMLARI VE HALK SAĞLIĞI 

HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ 

Sigara oluşturduğu toplumsal zararlar nedeniyle önemli ve önlenebilir bir halk 

sağlığı sorunudur. Sigara bağımlılığının önlenmesinde esas olan koruma yaklaşımlarının 

uygulanması olup, bireylerin sigara konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi sağlanarak 

sigaraya başlamalarının engellenmesi ve bağımlılık gelişmiş olanlarda sigara bırakma 

girişimlerinin uygulanması gereklidir (Öztürk ve ark., 2005). Bilir’in (2004) 

çalışmasında toplumda sigara alışkanlığından kendiliğinden vazgeçenlerin hayli düşük 

olduğu, yani kendi kendine sigarayı bırakma çabasının pek başarılı olmadığı 

bildirilmiştir.  Sigara bırakma programlarının amacı,  toplum bireylerine sigaradan uzak 
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bir yaşam sürmeleri için önerilerde bulunmak ve sigara içenlerin sigarayı 

bırakmalarında hazıroluşluk evrelerini de saptayarak onlara sigara bırakmada  destek 

olmaktır. 

Sigara bırakma programlarında, bireyin öğrenimini etkileyen en önemli etmen 

bireyin, elde etmesi istenen davranış konusundaki tutumudur. Transteoretik modele göre 

bireyin sigara bırakmadaki hazıroluşluğu, bireyin içinde bulunduğu üç evreden 

hangisinde bulunduğuyla belirlenir. Bu modele göre, birey, her bir evrede farklı 

konularda öğrenme gereksinimleri duyar ve ona yönelik sigara bırakma programları 

düzenlenir. Örneğin; ön-düşünme evresindeki birey hatalı davranışın zararlarından 

habersizdir. Bu bireye davranış değişikliği geliştirmemesi durumunda neler olacağı 

anlatılır. Düşünme evresindeki birey, davranış değişikliği geliştirme konusunda ikna 

olmuştur ancak bunu nasıl yapacağı konusunda bilgi yetersizliği vardır ya da cesareti 

yoktur. Bu bireye davranış değişikliğinin nasıl gerçekleştirebileceği konusunda eğitim 

verilirken diğer yanda cesareti de arttırılır. Hazırlanma evresindeki birey ise, yöntemini 

belirlemiştir, cesaret konusunda belki eksiklikleri vardır. Davranış değişikliğini 

gerçekleştirmede küçük adımlar attırılır (Uzun, 2007). 

Sigara içen bireylerin önemli bir bölümü sigarayı bırakma konusunda ufak bir 

teşvik ve destek beklemektedirler. Bu nedenle sigara ile mücadelede, topluma en yakın 

sağlık kurumu olan sağlık ocaklarının rolü oldukça anlamlıdır Bu kurumda hekim, 

hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni hep birlikte ekip hizmeti vermektedirler 

(Bilir, 2008). Özellikle bu ekipte halk sağlığı hemşiresine büyük roller düşmektedir. 

Halk sağlığı hemşiresi hem sağlık konusunda topluma önderlik etmekte, hem de sigara 

salgını ile mücadelede etkin bir görev üstlenmektedirler (Kutlu ve ark. 2005). Halk 

sağlığı hemşiresi, sağlık risk davranışlarının tanılanmasında ve davranış değiştirmeye 

yönelik uygun girişimlerin planlanarak uygulanmasında, önemli rol ve fırsatlara 

sahiptir. Halk sağlığı hemşiresi, “karar alma” ve “davranış değiştirme” süreçlerinde 

cesaret, yardım ve destek verici görevler üstlenerek, yaşam biçimi davranışlarını ve 

sonuçlarını fark ettirerek değişmelerini sağlarlar ve en üst düzeyde sağlığa doğru 

hareket etmeleri için onlara motive  edici iletişim becerilerini kullanırlar (Dalton ve 

Gottlieb, 2003; Erol, 2005). Halk sağlığı hemşiresinin bu yaklaşımı, bireylerin sigara ile 

mücadelesinde  büyük rol oynayarak, daha sağlıklı toplumların oluşmasına katkı sağlar. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ARAŞTIRMANIN TASARIM TĐPĐ 

Bu araştırma tanımlayıcı-ilişki arayıcı tipte planlanmıştır. 

3.2. ARAŞTIRMA SORULARI: Bu araştırmada yanıtlanması beklenen sorular 

şunlardır: 

1. Sigara içen bireylerde sigara bırakmaya hazıroluşluk durumu nasıldır? 

2. Sigara içen bireylerde sigara bırakmaya hazıroluşluk durumu ile ilişkili faktörler 

nelerdir? 

a. Sigarayı bırakmaya hazıroluşluk durumu ile bazı sosyo-demografik 

özellikler arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

b. Sigarayı bırakmaya hazıroluşluk durumu ile nikotin bağımlılık düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

c. Sigarayı bırakmaya hazıroluşluk durumu ile sigara içmenin olumlu 

(pros) ve olumsuz (cons) yönlerini algılama arasında anlamlı bir ilişki 

var mıdır? 

3. Sigara içen bireylerde sigara bırakmaya hazıroluşluk durumunun prediktörleri 

nelerdir?   

3.3. ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI YER 

Araştırma Đstanbul ilinde, Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılmıştır. Gaziosmanpaşa 

ilçesi yönetsel bakımdan kuzeydoğu, doğu ve güneydoğudan Eyüp, güneyden 

Bayrampaşa ve Esenler ile çevrili bir alanda bulunmaktadır. Kuzeyden ise Karadeniz'e 

komşudur. Gaziosmanpaşa, gerek yüzölçümü gerekse nüfus yoğunluğu bakımından 

Đstanbul’un en büyük ilçelerinden birisidir. Türkiye Đstatistik Kurumu’nun 2007 yılı 

adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle yapılan sayımına göre Đstanbul’un en kalabalık 

ilçesinin 917 405 kişi ile Gaziosmanpaşa olduğu belirlenmiştir (Gaziosmanpaşa 

Belediyesi Bilgi Đşlem Müdürlüğü, 2007). 

Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı 29 sağlık ocağı yer almaktadır. Bu çalışmada 

nüfus yoğunluğu daha fazla olan 4 sağlık ocağı (Bağlarbaşı, Merkez, Karlıtepe ve 

Yıldıztabya) araştırma kapsamına alınmıştır.  
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3.4. ARAŞTIRMANIN EVRENĐ VE ÖRNEKLEMĐ 

Araştırmanın evrenini ilgili sağlık ocaklarına herhangi bir nedenle kendisi ya da 

bir yakını ile ilgili olarak hizmet almaya gelen ve sigara içtiğini belirten erişkin bireyler 

oluşturmaktadır. Çeşitli çalışmalarda, sigara bırakmaya hazıroluşluk durumunun 

davranış değişim evrelerine göre görülme sıklığı % 20 ile % 50 arasında değiştiği 

belirtilmektedir (Kutlu ve ark., 2005; Marakoğlu ve ark.2007; Öztürk ve ark. 2005). 

Örneklem büyüklüğü sigara bırakmaya hazıroluşluk durumunun görülme sıklığı  % 50 

kabul edilerek, 0.05 sapma ve  % 95 güven düzeyinde evren büyüklüğü bilinmeyen 

formüle göre (n=t²pq / d²) hesaplanmış ve 384 kişi olarak belirlenmiştir (Sümbüloğlu ve 

Sümbüloğlu, 2002). Araştırmanın örneklemini ilgili sağlık ocaklarından hizmet almaya 

gelen ve halen sigara içtiğini bildiren, 18 yaş üstü bireyler arasından olasılıksız 

örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 400 kişi oluşturmuştur. Amaçlı olarak her sağlık 

ocağından 100 kişi örneklem kapsamına alınmıştır  

Çalışmaya alınan bireylerin tümü “sigara içenlerden” oluşmaktadır. Bir yıl 

süreyle her gün en az bir adet sigara içtiğini ifade edenler "sigara içen" olarak kabul 

edilmiştir.  

1.1. VERĐ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırmada veriler Anket Formu ile toplanmıştır. Araştırma değişkenlerini 

ölçmek üzere hazırlanan Anket formu dört bölüm halinde düzenlenmiştir. Bu bölümler; 

(1) Sosyo-demografik ve sigaraya ilişkin özellikler, (2) Sigara bırakmaya hazıroluşluk 

durumu, (3) Nikotin bağımlılık düzeyi, (4) Sigara içmenin olumlu ve olumsuz yönlerini 

algılama durumudur (EK-1).  

  

- Sosyo-demografik ve Sigaraya ilişkin Özellikler: Bu kapsamda katılımcıların yaş, 

cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma durumu, gelir durumu algısı, sağlık 

algısı, sağlık durumu, günlük tüketilen sigara miktarı, ailede sigara içme öyküsü, sigara 

bırakmayı deneme sayısı, sigaraya ilişkin kanunlardan haberdar olma durumu,  sigara 

bırakma konusunda öneri alma ve kimden aldığını belirlemeye yönelik sorular yer 

almaktadır. Bilgiler bireylere doğrudan sorularak öğrenilmiştir. “Sağlık algısı” ve “gelir 

durumu algısı”,  her biri için ayrı sorulmak üzere tek soru ile ölçülmüştür. 1'den 5'e 

kadar puanlanan ve "1-çok kötü" ile "5-çok iyi" arasında değişen yanıt seçenekleri olan, 

“Sağlık durumunuzu nasıl tanımlarsınız?” ve “Aylık gelir durumunuzu nasıl 
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tanımlarsınız?” sorularının bireye sorulması ile ölçülmüştür. Bireylerin “sağlık 

durumunu” tanımlarken “Şu anda uzman bir doktorun tedavisi altında mısınız?” 

sorusuna “Hayır” yanıtını verenler “sağlıklı” olarak kabul edilmiştir. 

 

- Sigara bırakmada hazıroluşluk durumu: Bu değişken, iki şekilde ölçülmüştür: 

1- Davranış değişim aşamalarına göre sigara bırakmada hazıroluşluk 

durumu: Sigara içenlerin “sigara bırakmada hazıroluşluk durumu”nu belirlemek için  

Prochaska ve arkadaşlarının önerdiği soru takımının Türkçe sürümü kullanılmıştır 

(DiClemente, Prochaska 1982 ;Yalçınkaya ve Karanci, 2007). Sigara içenlerin ilk üç 

aşamadan (ön-düşünme, düşünme ve hazırlık) hangisinde olduğunun saptanması 

aşağıda yer alan ifadelerin sorulmasıyla sağlanmıştır: 

1-Şu anda Sigara Đçiyorum Ancak Gelecek 6 Ay Đçinde Sigara Bırakmayı Ciddi Olarak 

Düşünmüyorum (Öndüşünme Aşaması), 

2- Şuanda Sigara Đçiyorum Ancak Gelecek 6 Ay Đçinde Bırakacağım 1 Ay Đçinde Değil 

(Düşünme Aşaması),  

3-Sigara Đçiyorum ve Gelecek 30 Gün Đçinde Bırakmayı Düşünüyorum (Hazıroluşluk 

Aşaması), şeklindedir. 

2- Sigara bırakmada hazıroluşluk puan ortalaması: Tek maddelik olan ve 

1’den 9’a kadar puanlanan bir araç ile ölçülmüştür. Dijkstra, Bakker ve De Vries 

tarafından 1997 yılında geliştirilen, Transteoretik modelin davranış değişim aşamalarına 

göre uyarlanan Van zundert ve arkadaşları (Van Zundert, Van De Ven, Engels, Otten, 

Van Den Eijinden, 2007) tarafından 2007 yılında kullanılan bir ölçek olup “Sigarayı 

bırakmayı ciddi olarak ne zaman düşünüyorsunuz?” sorusunun bireye sorulması ile 

ölçülmektedir. Yanıt seçenekleri şöyledir:  Bireyin gelecek 10 gün (9 puan), 1 ay (8 

puan), 6 ay (7 puan),  1 yıl (6 puan),  5 yıl (5 puan), 10 yıl içinde niyetli olmayı (4 puan), 

gelecekte fakat 10 yıl içinde değil (3 puan), sigara içme niyetindeyim fakat azaltmak 

istiyorum (2 puan), azaltmaya niyetim yok (1 puan) şeklindedir. Ölçekten alınan yüksek 

puan bireyin sigara bırakmaya hazıroluşluk durumunun da yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

 

- Nikotin bağımlılık düzeyi: Bireylerin nikotin bağımlılık düzeyi, Fagerström Nikotin 

Bağımlılık Ölçeği ile ölçülmüştür. Bu ölçek Fagerström ve Schneider (1989)  tarafından 

geliştirilmiş olup, Uysal ve arkadaşları (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ve 
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güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçek altı sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin her bir 

maddesi “0”, “1”, “2”, “3”, şeklinde puanlanmıştır ve bireylerin cevap seçeneklerinden 

birini işaretlemesi gerekmektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan “10” ve en 

düşük puan “0” dır. Elde edilen puanlara göre bağımlılık düzeyi aşağıdaki gibi 

gruplanmaktadır: 

• 9-10 puan: Çok şiddetli bağımlılık, 

• 5-8 puan:   Orta şiddette bağımlılık,  

• 2-4 puan:   Hafif derecede bağımlılık, 

• 0-2 puan:   bağımlılık yok,  şeklindedir. 

 

- Sigara içmenin olumlu ve olumsuz yönlerini algılama durumu: Bireylerde sigara 

içmenin olumlu ve olumsuz yönlerini algılama durumu, Karar Verme Dengesi Ölçeği 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu ölçek iki alt boyutlu olup, Velicer ve arkadaşları 

tarafından 1985 yılında geliştirilmiştir (Velicer, DiClemente, Prochaska, Brendenburg, 

1985).  Yalçınkaya ve Karanci (2007) tarafından  Türk toplumuna uyarlanan ölçek, 

sigara konusunda davranış değiştirmenin yarar ve zararlarını ortaya koymaktadır. Sigara 

içmenin yararını algılama (pros of smoking) davranış değişiminin engellerini, sigara 

içmenin zararını algılama (Cons of smoking) ise davranış değişiminin pozitif yönde 

olacağını gösterir (Dijkstra ve ark., 2006). Madde sayısı 24 olan ölçeğin 12 maddesi 

sigara içmenin olumlu yönlerini, diğer 12 maddesi de olumsuz yönlerini algılama 

durumunu belirler. Ölçeğin her bir maddesi 1'den 5'e kadar puanlandırılmaktadır (1-Hiç 

katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4-Katılıyorum, 5-

Tamamen katılıyorum).  Her iki alt boyut için, ölçekten alınabilecek en yüksek puan 60, 

en düşük puan ise 12’dir.  

 

Çalışmanın Değişkenleri 

Bağımlı Değişkenler: Davranış değişim aşamalarına göre bireyin sigara bırakmada 

öndüşünme, düşünme ve hazırlık/hazıroluşluk durumu. 

Bağımsız Değişkenler: “Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, çalışma durumu, 

gelir durumu algısı, sağlık algısı, sağlık durumu, sigara bırakma önerisi alma durumu, 

sigara bırakma deneme sayısı, sigaraya ilişkin kanunlardan haberdar olma durumu, 

ailede sigara içme öyküsü, sigara bırakma deneme sayısı, günlük tüketilen sigara 
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miktarı, nikotin bağımlılık düzeyi, sigara içmenin olumlu ve olumsuz yönlerini algılama 

durumu”  bağımsız değişkenler olarak tanımlanmıştır.  

1.2. VERĐ TOPLAMA ARAÇLARININ GEÇERLĐK VE GÜVENĐRLĐLĐĞĐ 

Hazırlanan Anket formundaki sosyo-demografik, sağlık ve sigaraya ilişkin 

özellikleri belirlemeye yönelik soruların anlaşılırlığı 20 kişilik bir grupta denenmiş ve 

anlaşılmayan sorularda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.  

Sigara bırakmaya hazıroluşluk durumu; Psikolog James Prochaska ve 

CarloDiClemente’nin çalışmaları sonucunda 1982 yılında geliştirilmiş ve Karanci 

tarafından 1992 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Anlaşılırlığı için pilot çalışmada 

sorulmuştur. 

Sigara bırakmaya hazıroluşluk durumu puan ortalaması ise tek maddelik ve 

1’den 9’a kadar puanlanan bir ölçek olup yararlanılan literatürde yer aldığı şekliyle 

Türkçe’ye tercümesi yapılmış ve olduğu gibi kullanılmıştır. Anlaşılırlığı için pilot 

çalışmada sorulmuştur.  

Fagerström Nikotin Bağımlılık Ölçeği; Türkçe geçerlik ve güvenirliği Uysal 

ve arkadaşları (2004) tarafından yapılmış olup Cronbach alfa değeri α= .56 

bulunmuştur. Bu örneklem grubunda Cronbach alfa değeri α= .55 bulunmuştur.  

Karar Verme Dengesi Ölçeği; Sigara içmenin olumlu ve olumsuz yönlerini 

algılama durumunu belirlemeye yönelik olan aracın Türk toplumuna geçerlik ve 

güvenirliği Yalçınkaya ve Karanci (2007) tarafından yapılmış olup Cronbach alfa 

değerleri, sigara içmenin olumlu yönleri alt boyutu için α= .74, olumsuz yönleri alt 

boyutu için  α= .81 bulunmuştur. Bu örneklem grubunda ise Cronbach alfa değerleri, 

sigara içmenin olumlu yönleri alt boyutu için α = .77, olumsuz yönleri alt boyutu için  

α= .78 bulunmuştur. 

Araştırma için izin alma aşamasında Đstanbul Đl Sağlık Müdürlüğü tarafından ölçeğin 

23. maddesinde yer alan “Sigara ile ilgili uyarıları dikkate almadığım için aptalım”, 

cümlesindeki “aptalım” ifadesinin değiştirilmesi istenmiş aksi halde bu şekliyle izin 

verilemeyeceği bildirilmiştir. “Aptalım” ifadesi yerine “pişmanım” ifadesi  

değiştirilerek, “Sigara ile ilgili uyarıları dikkate almadığım için pişmanım” şeklinde 

kullanılmıştır. Ölçeğin bu haliyle yapılan güvenirlik analizinde madde toplam puan 

korelasyonlarına tekrar bakılmış (EK-2) 23. maddenin madde toplam puan korelasyonu 

r= .70 bulunmuştur. 
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1.3. VERĐLERĐN TOPLANMASI 

Araştırma verileri 22 Nisan - 20 Haziran 2008 tarihleri arasında, bireylerin öz 

bildirimine dayalı olarak toplanmıştır.  Anket formları, araştırmacı tarafından belirlenen 

sağlık ocaklarının bekleme salonlarında, sigara içtiğini belirten bireylere dağıtılması ve 

aynı gün geri alınması kaydıyla toplanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 

bireylere formlar kalem ile birlikte verilmiştir. Formların doldurulması yaklaşık 15-20 

dakika sürmüştür. 

1.4. ETĐK KONULAR 

Araştırmaya başlamadan önce Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir kurumdan Etik 

kurul onayı alınmıştır (EK-3). Araştırmanın ilgili sağlık ocaklarında yapılabilmesi için 

Đstanbul Đl Sağlık Müdürlüğü’nden gerekli izin alınmıştır. Anket formları uygulanmadan 

önce örneklem kapsamına alınan sağlık ocaklarının bekleme salonlarında bulunan 

bireylere çalışmanın amacı, sigara içip içmediği, çalışmaya katılıp katılmayacağı 

sorularak gerekli açıklamalarda bulunulmuş ve araştırmaya katılmada sözlü onamları 

alınmıştır. 

1.5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

1. Araştırmanın sadece Đstanbul ilinde Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı dört sağlık 

ocağında yapılmış olması, 

2. Çalışma verilerinin bireyin özbildirimine dayalı olarak toplanması, 

3. Çalışma verilerinin sınırlı bir zaman diliminde toplanmış olmasıdır. 

1.6. VERĐLERĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Verilerin bilgisayarda SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)- 16.0 

paket programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin dağılımının incelenmesinde “sayı, 

yüzdelik, ortalama, standart sapma ve medyan değerleri” kullanılmıştır. 

Karşılaştırmalarda, ki kare, Kruskal-Wallis, Spearmann korelasyon analizi ve lojistik 

regresyon analizi kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenirlik analizleri için madde toplam 

puan korelasyonu,  Spearmann korelasyon analizi ve Cronbach α güvenirlilik katsayısı 

hesaplanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. 
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4. BULGULAR 

Sigara içen bireylerin sigara bırakmada hazıroluşluk durumunu belirlemek, 

sosyo-demografik özelliklerin, sigara kullanımı ve sigara bırakmaya ilişkin özelliklerin, 

nikotin bağımlılık düzeyi ve sigara içmenin olumlu (pros of smoking) ve olumsuz (cons 

of smoking) yönlerini algılama düzeylerinin sigara bırakmada hazıroluşluk durumu ile 

ilişkisini incelemeye yönelik yapılan bu araştırmanın bulguları 4 bölümde sunulmuştur:  

1. Katılımcıların Sosyo-Demografik ve Sağlık Özellikleri 

2. Sigaraya Kullanımına Đlişkin Özellikler 

3. Sigara Bırakmada Hazıroluşluk Durumu ve Đlişkili Faktörler 

4. Sigara Bırakmada Hazıroluşluk Durumunun Prediktörleri 
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4.1. KATILIMCILARIN SOSYO-DEMOGRAFĐK VE SAĞLIK ÖZELLĐKLERĐ 

• Sosyo-demografik Özellikler 

Yaş ortalamasıx=34,9±11,55 olan (min-max:18-70 yaş) katılımcıların  % 50 ‘si kadın, 

% 50’si erkektir. Çoğunluğu 18-35 yaş arasında (% 56), ilkokul (% 34,5) ve lise 

mezunu (% 30,5), gelir getiren bir işte çalışmakta (% 60) olup, gelir algıları orta 

düzeydedir ( % 58) (Tablo 4.1.1). 

 

        Tablo 4.1.1: Katılımcıların Sosyo-demografik Özellikleri (N=400) 

Özellikler n % 

Yaş 
 

18-35 
36 ve üstü 

224 
176 

56,0 
44,0 

Cinsiyet 
 

Kadın 
Erkek 

200 
200 

50,0 
50,0 

Eğitim 
durumu 

Okuryazar (eğitimsiz) 
Đlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Yüksekokul ve üstü 

13 
138 
90 
122 
37 

3,3 
34,5 
22,5 
30,5 
9,2 

Medeni durum 
Evli  
Bekar/dul/boşanmış 

251 
149 

62,8 
37,2 

Çalışma 
durumu 

Çalışıyor 
Çalışmıyor  

240 
160 

60,0 
40,0 

 
Gelir durumu 

Kötü-çok kötü 
Orta  
Đyi-çok iyi 

29 
232 
139 

7,3 
58,0 
34,7 

 

• Sağlık Algısı ve Sağlık Durumu  

Araştırmaya katılan bireylerin çoğunluğu sağlığını iyi-çok iyi (% 60) olarak 

algılamakta ve sadece % 9’unun hasta olduğu bulunmuştur (Tablo 4.1.2). 

        Tablo 4.1.2: Bireylerin Sağlık Durumlarına Đlişkin Veriler  ( N=400) 

Özellikler n % 

Sağlık Algısı 
Kötü-çok kötü  
Orta 
Đyi-Çok iyi 

14 
146 
240 

3,5 
36,5 
60,0 

Sağlık Durumu 
  

Hasta  
Sağlıklı 

36 
364 

9,0 
91,0 
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Halen uzman bir doktorun tedavisi altında olan (hasta olan) 36 kişinin en fazla 

oranda görülen hastalıkları sırasıyla; dolaşım sistemi hastalıkları (10 kişi); endokrin, 

beslenme ve metabolik hastalıklar (4 kişi); solunum sistemi hastalıkları (4 kişi); akıl ve 

davranış bozuklukları (3 kişi); sinir sistemi hastalıkları (3 kişi); ürogenital sistem 

hastalıkları (3 kişi); kan ve kan yapıcı organ hastalıklar ve bağışıklık sistemi hastalıkları 

(2 kişi); enfeksiyon ve paraziter hastalıklar (1 kişi);ve diğer hastalıklar gelmektedir. 

 

4.2. SĐGARA KULLANIMINA ĐLĐŞKĐN ÖZELLĐKLER 

• Sigara Kullanım Özellikleri 

 Araştırma kapsamındaki sigara içen bireylerin çoğunlukla 11-20 adet arasında 

sigara tükettiği  (% 43,8), ilk sigarayı sabah uyandıktan bir saat sonrasında içtikleri (% 

38), içtikleri sigaradan vazgeçemeyecekleri (% 52,2), hasta iken sigara içmedikleri (% 

80,8), günün diğer saatlerine göre sabah uyanmayı izleyen ilk saatlerde daha az sigara 

içtikleri (% 70,8), sigara içmenin yasak olduğu yerlerde bu yasağa uymakta 

zorlanmadıkları (% 74), sigaraya ilişkin kanunlardan biraz bilgileri olduğu (% 48,5) 

bulgulanmıştır (Tablo 4.2.1). 
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     Tablo 4.2.1: Bireylerin Sigara Kullanımına Đlişkin Özellikleri (N=400) 

Özellikler n % 

Günde kaç adet sigara içiyorsunuz? 
10 adet veya daha az   
11-20  adet  
21-30 adet 
31 veya daha fazla adet 

 
145 
175 
43 
37 

 
36,2 
43,8 
10,8 
9,2 

Đlk sigaranızı sabah uyandıktan ne kadar süre sonra 
içiyorsunuz? 

1 saatten fazla 
31-60 dakika içinde 
6-30 dakika içinde 

   Uyandıktan sonraki ilk beş dakika içinde 

 
152 
71 
92 
85 
 

 
38,0 
17,8 
23,0 
21,2 

 

Đçmeden duramayacağınız, diğer bir deyişle 
vazgeçemeyeceğiniz sigara hangisidir?  

Sabah içtiğim ilk sigara 

Diğer herhangi bir zamanda içtiğim sigara 

 
 

191 
209 

 

 
47,8 
52,2 

Günün büyük bölümünü yatakta geçirmenize neden olacak 
kadar hasta olsanız bile sigara içer misiniz?    
Evet 
Hayır  

 
77 
323 

 
19,2 
80,8 

Sabah uyanmayı izleyen ilk saatlerde, günün diğer 
saatlerine göre daha sık sigara içer misiniz? 
Evet 
Hayır 

 
 

117 
283 

 
 
29,2 
70,8 

Sigara içmenin yasak olduğu örneğin; otobüs, hastane, 
sinema gibi yerlerde bu yasağa uymakta zorlanıyor 
musunuz? 
Evet 
Hayır 

 
 

104 
296 

 

 
26,0 
74,0 

Sigaraya ilişkin kanunlardan ne kadar haberdarsınız? 
Hiç haberdar değilim 
Biraz bilgim var 
Oldukça bilgiliyim 

 
30 
194 
176 

 

 
7,5 
48,5 
44,0 
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• Sigara Bırakma ve Ailede Sigara Đçme Öyküsü 

Araştırmaya katılan bireylerin % 39,2’si sigara bırakmaya yönelik öneri aldığını, 

bu önerilerin çoğunluğunun hekim (% 31,2) tarafından aldıklarını belirtmişlerdir.  

Sigara bırakmayı hiç denemediğini söyleyenlerin oranı % 45,3’tür. Ailesinde sigara içen 

birey olduğunu söyleyenlerin oranı ise % 72,2’dir (Tablo 4.2.2). 

 

Tablo 4.2.2: Ailede Sigara içme Öyküsü ve Sigara Bırakmaya Đlişkin Özellikler (N=400)   

Özellikler n % 

Sigara bırakma 
önerisi 

Alan 
Almayan 

157 
243 

39,2 
60,8 

Öneri veren sağlık 
personeli (n=157) 

Hekim 
Hemşire/Sağlık memuru 
Cevapsız 

127 
26 
4 

31,2 
 6,5 
 1,5 

Sigarayı bırakma 
deneme sayısı 

Hiç denemeyen  
Bir kez deneyen 
Đki ya da daha fazla deneyen 

181   
104  
115           

45,3 
26,0 
28,7 

Ailede sigara içen 
birey  

Var 
Yok 

289 
111 

72,2 
27,8 

 

• Nikotin Bağımlılık Düzeyi  

Nikotin bağımlılık düzeyi medyan değeri 3 (min-max:0-10) olan bireylerin % 

31,2’si hafif, % 27,8’i orta derecede nikotine bağımlı olup % 38,2’sinde nikotin 

bağımlılığı bulunmamaktadır (Tablo 4.2.3). 

 

Tablo 4.2.3: Nikotin Bağımlılık Düzeyi Puanları (N=400) 

Özellikler n % 

Çok Şiddetli Bağımlılık (9-10 puan) 11 2,8 

Orta Şiddette Bağımlılık (5-8 puan) 111 27,8 

Hafif Derecede Bağımlılık  (3-4 puan)  125 31,2 

Bağımlılık Yok (0-2 puan) 153 38,2 
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• Sigara Đçmenin Olumlu (pros of smoking) ve Olumsuz (Cons of smoking) 

Yönlerini Algılama Durumu 

Araştırmaya katılan bireylerin sigara içmenin olumlu ve olumsuz yönlerini algılama 

durumlarını gösteren puan ortalamaları Tablo 4.2.4’de gösterilmiştir. Buna göre sigara 

içmenin olumlu yönlerini algılama puan ortalamasıx=33,2±7,70 (min-max:12-60), 

olumsuz yönlerini algılama puan ortalaması ise x =42,7±7,42 (min-max:12-60) 

bulunmuştur. 

 

Tablo 4.2.4: Sigara içmenin Olumlu (pros of smoking) ve Olumsuz (Cons of 

smoking) Yönlerini Algılama Durumu Puan Ortalamaları (N=400) 

Özellikler x (±SD) Medyan 

Olumlu Yönleri- PROS 33,2 (7,70) 34 

Olumsuz Yönleri- CONS 42,7 (7,42) 43 

 

4.3. SĐGARA BIRAKMADA HAZIROLUŞLUK DURUMU VE ĐLĐŞKĐLĐ 

FAKTÖRLER 

• Davranış Değişim Aşamalarına göre Sigara Bırakmada Hazıroluşluk 

Durumu 

Sigara bırakmada hazıroluşluk durumu incelendiğinde, bireylerin % 53,8’i  sigara 

bırakmada öndüşünme döneminde olup, sadece % 22,2’si hazırlık dönemindedir (Tablo   

4.3.1). “Sigarayı bırakmayı ciddi olarak ne zaman düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen 

yanıtlara göre ise sigara bırakmaya hazıroluşluk durumu medyan değeri 3  (min-max= 

1-9 puan) bulunmuştur. 

 

Tablo 4.3.1: Davranış Değişim Aşamalarına Göre  Sigara Bırakmada Hazıroluşluk 

Durumu (N=400) 

Sigara Bırakmada Hazıroluşluluk Durumu n % 

Öndüşünme 215 53,8 

 Düşünme 96   24,0 

Hazırlık 89         22,2 
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       Tablo 4.3.2:  Sigara Bırakmada Hazıroluşluk Puanları (N=400) 

Hazıroluşluk Durumu (min-max=1-9 puan) 
 

n % 

1. Sigara içmeye devam etme niyetindeyim 
fakat azaltmaya bile hiç niyetim yok 

61 15,2 

2. Sigara içmeye devam etme niyetindeyim 
fakat azaltmak istiyorum 

128 32,0 

3. Gelecekte, fakat 10 yıl içinde değil 24 6,0 

4. Gelecek 10 yıl içinde 23 5,8 

5. Gelecek 5 yıl içinde 27 6,8 

6. Gelecek 1 yıl içinde  42 10,5 

7. Gelecek 6 ay içinde  34 8,5 

8. Gelecek 1 ay içinde  22 5,5 

9. Gelecek 10 gün içinde  39 9,7 

 

• Sigara Bırakmada Hazıroluşluk Durumu ile Sosyodemografik Özelliklerin 

Đlişkisi 

Bireyin davranış değişim aşamalarına göre hazıroluşluk durumu ile sosyo-

demografik özelliklerin (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, çalışma durumu ve 

gelir algısı) ilişkisi Tablo 4.3.3’te incelenmiştir. Buna göre; yaş, cinsiyet, eğitim 

durumu ve medeni durumuna göre hazıroluşluk durumu yönünden anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0.05). Çalışmayanlarda ve gelir durumunu “iyi-çok iyi” ve “orta” 

olarak algılayanlarda hazıroluşluk oranı daha yüksek olup fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0.05) (Tablo 4.3.3).  
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Tablo 4.3.3: Sosyodemografik Özelliklere Göre Sigara Bırakmada Hazıroluşluk  Durumu (N=400) 

Özellikler 

Öndüşünme 
(n=215) 

Düşünme 
(n=96) 

Hazırlık 
(n=89) Đstatistik 

n (  %) n( %) n(%) 

Yaş 
18-35 
36 ve üstü 

 
123(54,9) 
92(52,3) 

 

52(23,2) 
44(25,0) 

49(21,9) 
40(22,7) 

χ2=0,29 
p= 0,86 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

 
112(56,0)               
103(51,5) 

 
41(20,5) 
55(27,5) 

 
47(23,5) 
42(21,0) 

 
χ2 =2,70 
p= 0,25 

Eğitim durumu 
Okuryazar-Đlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise-Yüksekokul ve üstü 

 
76(50,3) 
47(52,2) 
92(57,9) 

 
40(26,5) 
27(30,0) 
29(18,2) 

 
35(23,2) 
16(17,8) 
38(23,9) 

 
χ2 =5,87 
p= 0,20 

Medeni durum 
Evli 
Bekar,dul,boşanmış 

 
130(51,8) 
85(57,0) 

 
58(23,1) 
38(25,5) 

 
63(25,1) 
26(17,5) 

 
χ2=3,16 
p=0,20 

Çalışma durumu  
Çalışıyor 
Çalışmıyor 

 
127(52,9) 
88(55,0) 

 
68(28,3) 
28(17,5) 

 
45(18,8) 
44(27,5)* 

 
χ2=8,08 
p=0,01 

Gelir durumu algısı 
Kötü-çok Kötü 
Orta 
Đyi-Çok Đyi 

 
17(58,6) 
135(58,2) 
63(45,3) 

 
10(34,5) 
42(18,1) 
44(31,7) 

 
2(6,9) 

55(23,7)* 
32(23,0)* 

 
χ2=14,22 
p=0,007 

*p<0,05 

• Sigara Bırakmada Hazıroluşluk Durumu Đle Sağlık durumu ve Sağlık Algısı  

Bireyin sağlık algısı puan ortalamasına göre sigara bırakmada hazıroluşluk 

durumu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) 

(Tablo 4.3.4).  

Tablo 4.3.4: Sağlık Algısına Göre Sigara Bırakmada Hazıroluşluk durumu (N=400)   

 
Özellikler 

Öndüşünme 
(n=215) 

Düşünme 
(n=96) 

Hazırlık 
(n=89) 

Đstatistik 

x (±SD)  Medyan x (±SD)  Medyan x(±SD)    Medyan 

Sağlık algısı 
 

 
3,68 (0,73) 

 
4 3,67 (0,72) 4 

 
3,57 (0,65)  

 
4 

χ2
KW=2,38 

p=0,30 
 

� min-max: 1-5 
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Bireyin sağlık durumuna göre sigara bırakmada hazıroluşluk durumu 

karşılaştırıldığında, hazıroluşluk oranı hasta olanlarda (% 52,8) anlamlı olarak daha 

yüksek bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4.3.5). 

 

Tablo 4.3.5: Sağlık Durumuna Göre Sigara Bırakmada Hazıroluşluk durumu (N=400)   

Özellikler 

Öndüşünme 
(n=215) 

Düşünme 
(n=96) 

Hazırlık 
(n=89) Đstatistik 

n (  %) n( %) n(%) 

Sağlık durumu 
Hasta 
Sağlıklı 

 
16(44,4) 

199(54,7) 

 
1(2,8) 

95(26,1) 

 
19(52,8)* 
70(19,2) 

 
χ2=24,63 
p=0,00 

*p<0,05 

 

• Sigara Bırakmada Hazıroluşluk Durumu Đle Sigara Kullanımına Đlişkin 

Özellikler 

Bireyin günlük içtiği sigara sayısı dışında sigara kanunundan haberdar olma durumu 

ve ailesinde sigara içen bireyin bulunma durumuna göre hazıroluşluk arasında anlamlı 

bir fark bulunamamıştur (p>0.05) (Tablo 4.3.6). Günde 10 adet ve daha az sigara içen 

bireylerin hazıroluşluk durumu anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05) 

(Tablo 4.3.6).  

Tablo 4.3.6: Sigara Kullanım Özelliklerine Göre Hazıroluşluk durumu (N=400) 

Özellikler 

Öndüşünme 
(n=215) 

Düşünme 
(n=96) 

Hazırlık 
(n=89) Đstatistik 

n (  %) n( %) n(%) 

Ailede sigara içen birey 
Var 
Yok 

 
145(50,2) 
70(63,1) 

 
75(26,0) 
21(18,9) 

 
69(23,8)* 
20(18,0) 

 
χ2=5,37 
p=0,06 

Günde tüketilen sigara sayısı 
10 adet ve daha az 
11-20 adet 
21 adet  ve daha fazla 

 
52(35,9) 
117(66,9) 
46(57,5) 

 
45(31,0) 
33(18,9) 
18(22,5) 

 
48(33,1)* 
25(14,2) 
16(20,0) 

 
χ2=32,3 
p=0,00 

Sigaraya ilişkin kanunlardan 
haberdar olma durumu 
Hiç haberdar değilim 
Biraz bilgim var 
Oldukça bilgiliyim 

 
 

18(64,3) 
102(52,6) 
95(53,4) 

  
 

3(10,7) 
48(24,7) 
45(25,3) 

 
 

7(25,0) 
44(22,7) 
38(21,3) 

 
 

χ2=3,03 
p=0,55 

 

*p<0,05 
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• Sigara Bırakmada Hazıroluşluk Durumu Đle Sigara Bırakmaya Đlişkin 

Özellikler 

Bireyin hazıroluşluk durumu ile bireyin sigara bırakmaya ilişkin özellikleri Tablo 

4.3.7’de karşılaştırılmıştır. Buna göre sigara bırakma önerisi alan ve almayanlarda 

hazıroluşluk oranı farklı bulunmazken, iki ve daha fazla sayıda sigara bırakmayı 

denemiş olanlarda hazıroluşluk oranı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05) 

(Tablo 4.3.7). 

Tablo 4.3.7: Sigara Bırakmaya Đlişkin Özelliklere Göre Hazıroluşluk durumu 
(N=400) 

Özellikler 

Öndüşünme 
(n=215) 

Düşünme 
(n=96) 

Hazırlık 
(n=89) Đstatistik 

n (  %) n( %) n(%) 

Sigara bırakma önerisi 
Alan 
Almayan 

84(53,5) 
131(53,9) 

32(20,4) 
64(26,3) 

41(26,1) 
48(19,8) 

χ2=3,15 
p=0,20 

Sigara bırakma deneme sayısı 
Hiç denemedim 
Bir kez denedim 
Đki ya da daha fazla denedim 

 
120(66,3) 
50(48,1) 
45(39,1) 

 
38(21,0) 
33(31,7) 
25(21,8) 

 
23(12,7) 
21(20,2) 
45(39,1)* 

 
χ2=36,34 
p=0,00 

* p<0,05 

• Sigara Bırakmada Hazıroluşluk Durumu ile Nikotin Bağımlılık Düzeyi  

Bireylerin nikotin bağımlılık düzeyi ile hazıroluşluk durumu karşılaştırıldığında, 

bağımlı olmayanlarda sigara bırakmaya hazıroluşluk oranı diğerlerine göre anlamlı 

olarak daha yüksek bulunmuştur (Tablo 4.3.8). 

Tablo 4.3.8: Nikotin Bağımlılık Düzeyine Göre Sigara Bırakmada Hazıroluşluk 

Durumu (N=400) 

Özellikler 

Öndüşünme 
(n=215) 

Düşünme 
(n=96) 

Hazırlık 
(n=89) Đstatistik 

n (  %) n( %) n(%) 

Nikotin bağımlılık düzeyi 
Bağımlı değil 
Hafif bağımlı 
Orta ve çok şiddetli bağımlı 

62(40,5) 
75(60,0) 
78(64,0) 

40(26,1) 
34(27,2) 
22(18,0) 

  51(33,4)* 
16(12,8) 
22(18,0) 

χ2=25,31 
p=0,00 

* p<0,05 
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• Sigara Bırakmada Hazıroluşluk Durumu Đle Sigara Đçmenin Olumlu Ve 

Olumsuz Yönlerini Algılama Durumu  

Sigara içmenin olumlu ve olumsuz yönlerini algılama puan ortalaması ile 

hazıroluşluk durumu tablo 4.3.9’da karşılaştırılmıştır. Buna göre, sigara içmenin olumlu 

yönlerini algılama öndüşünme ve düşünme aşamasına göre hazırlık aşamasında 

olanlarda anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Sigara içmenin olumsuz yönlerini 

algılama puan ortalaması ise hazırlık aşamasında olanlarda anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuştur.  

 

Tablo 4.3.9: Sigara Đçmenin Olumlu Ve Olumsuz Yönlerini Algılama Durumu Đle 

Sigara Bırakmada Hazıroluşluluk Durumu (N=400) 

 
Özellikler 

Öndüşünme 
(n=215) 

Düşünme 
(n=96) 

Hazırlık 
(n=89) Đstatistik 

x (±SD)  Medyan x (±SD)  Medyan x(±SD)    Medyan 

Olumlu 
yönleri  
 

 
33,98(7,64) 

 
34 33,31(7,04) 33 

 
31,46(8,29) 

 
31 

χ2
KW=9,20 
p=0,01 

 

Olumsuz 
yönleri 

41,35(7,31) 41 44,13(6,49) 44 44,79(7,96) 44 
χ2

KW=15,82 
p=0,00 

� min-max: 12-60 

4.4. SĐGARA BIRAKMADA HAZIROLUŞLUK DURUMUNUN 

PREDĐKTÖRLERĐ 

Lojistik regresyon analizi enter yöntemi ile referans değer olarak ilk değişken 

alınarak değerlendirilmiştir. Modelde “gelir durumu algısı, sağlık durumu, çalışma 

durumu, sigarayı bırakma deneme sayısı, günlük tüketilen sigara sayısı ve nikotin 

bağımlılık düzeyinin” etkisi incelendi. Yapılan değerlendirmede “sağlık durumu, 

çalışma durumu,  sigarayı bırakma deneme sayısı ve nikotin bağımlılık düzeyi” 

değişkenlerinin hazıroluşluk durumunu etkileyen önemli 4 faktör olduğu belirlendi. 

Buna göre sigara bırakmaya hazır olma olasılığının, iki ve daha fazla sayıda sigara 

bırakmayı deneyenlerde 2,6 kat (% 95 CI=1,54-4,70); nikotin bağımlısı olmayanlarda 

2,3 kat (% 95 CI=1,28-4,19); hasta olanlarda 2,7 kat (% 95 CI=1,25-5,85); ve 

çalışmayanlarda 1,8 kat (% 95 CI=1,08- 3,17) arttığı saptanmıştır (Tablo 4.4.1). 
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Tablo 4.4.1: Sigara Bırakmaya Hazıroluşluk Durumunda Etkili olan Değişkenler  

 

Özellikler ß 

Standart 

hata. 

Wald 

değeri p 

Odds 

oranı (OR) 

(% 95) 

Güven aralığı 

Herhangi bir işte 

çalışmayan 
0,61 0,27 5,05 0,03* 1,85 1,08- 3,17 

Gelir durumu algısı orta 

ve üzeri olan 
-0,05 0,28 0,031 0,86 0,95 0,54- 1,67 

Hasta olan 0,99 0,39 6,46 0,01* 2,71 1,25-5,85 

Đki ve daha fazla sayıda 

sigara bırakmayı deneyen 
0,99 0,28 1,36 0,00* 2,69 1,54- 4,70 

Günde 10 ve daha az 

sayıda sigara tüketen 
0,35 0,30 12,19 0,24 1,42 0,78-2,56 

 Nikotin bağımlılığı 

olmayan 
0,84 0,30 7,79 0,00* 2,32 1,28-4,19 

Constant 0,86 0,20 17,98 0,00 2,37  

Model X2=50,989;   df=6;       p=0,00<0,05;        Nagelkerke R2=0,18  
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5. TARTIŞMA 

Bu çalışma Đstanbul’un bir bölgesinde birinci basamaktan hizmet almaya gelen 

ve sigara içen bireylerin sigara bırakmada hazıroluşluk durumlarını ve hazıroluşluğu 

etkileyen bazı önemli faktörleri açıklamaktadır. Bireyin davranış değiştirmedeki niyetini 

ve motivasyonunu değerlendirmek sigara bırakma girişiminden önce uygulanacak olan 

sağlık programlarının etkinliği açısından çok önemlidir ( Erol ve Erdoğan, 2008; Reime 

ve ark. 2005;  Woodruff ve ark. 2006). 

Çalışma bulguları, toplumdaki sigara içen bireylerin sadece % 22,2’sinin sigara 

bırakma niyetinde yani hazırlık aşamasında olduklarını göstermektedir. Büyük 

çoğunluğu (% 77,8) ise, öndüşünme ve düşünme aşamasındadır. Bireyin sigara 

bırakmada hazıroluşluğunu inceleyen hem ulusal hem de uluslar arası araştırma 

raporlarında, sigarayı bırakmayı düşünen ve sigara bırakma hazırlığı içinde olanların 

farklı oranlarda olduğu belirtilmektedir. Türkiye’nin farklı illerinde yapılan çalışmalara 

göre sigara bırakmada hazırlık aşamasında olanların oranı Konya’da % 20,3-% 43,3 

arasında (Kutlu, 2006; Marakoğlu ve ark., 2007), Isparta’da % 11,7 (Öztürk ve ark., 

2005), Sivas’ta % 12,8 (Güler, Demirel, Güler, Kocataş, 2004), Ankara’da % 20,4 

(Yalçınkaya ve Karanci, 2007), Malatya’da % 29,2 (Güneş ve ark., 2007)’dir. Yurt 

dışında yapılan çalışmalar incelendiğinde ise bu oran Amerika’da % 12,5- % 29 

arasında (Van Zundert ve ark. 2007; Woodruff ve ark., 2006), Almanya’da % 31 

(Reime ve ark., 2005), Kore’de % 23 (Ham O. K., Lee Y. J., 2007), Đngitere’de % 17,5 

(Ruggıero ve ark., 1999)  bulunmuştur. Farklı özelliklerdeki bireyler üzerinde yapılan 

ulusal ve uluslar arası düzeydeki bu araştırmalardaki sigara bırakmada hazıroluşluk 

oranları ile karşılaştırıldığında, bu örneklem grubundaki bireylerin de sigara bırakmada 

hazıroluşluklarının oldukça yetersiz düzeyde olduğu; birinci basamaktan hizmet almaya 

gelen sigara içicilerine yönelik hazıroluşluğu artıran çalışmalara gereksinim olduğu 

söylenebilir.  

Bu çalışmada olduğu gibi yapılan çalışmalarda bireyin sigara bırakmaya 

hazıroluşluk durumu çoğunlukla Prochaska tarafından geliştirilen TTM modelinin 

davranış değişim aşamalarına göre değerlendirilmektedir (DiClemente ve Prochaska, 

1982). Bunun yanı sıra diğer araştırmalardan farklı olarak bu araştırmada hazıroluşluk 

durumu yine davranış değişim aşamalarına göre uyarlanan ve 1’den 9’a kadar 

puanlanan farklı bir ölçekle de değerlendirilmiştir. Bu ölçüm bireyin sigara bırakmaya 
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hazıroluşluk durumunun daha ayrıntılı olarak incelenmesine olanak sağlamıştır. 

Çoğunluğunu genç erişkinlerin, 6 yıl ve üstü eğitimli, evli, gelir getiren bir işte çalışan, 

sağlığını iyi ile çok iyi arasında gören, ailesinde sigara içme öyküsü olan, günde yarım 

paketten fazla sigara içen, hiç sigara bırakmayı denememiş, sigara bırakma önerisi 

almamış, çeşitli derecelerde nikotin bağımlılığı olan, sigara içmenin zararlarını 

algılayan bu çalışma grubunun hazıroluşluk medyan değeri 3 olarak bulunmuştur. Diğer 

bir ifadeyle, çalışmaya katılan bireyler “gelecek on yıl ve daha sonrası dönemde” sigara 

bırakma niyetini taşımaktadırlar. Her ne kadar bu çalışmada sigara bırakmada 

hazıroluşluk aşamasında olanların oranı örneklemin yaklaşık ¼ ‘ünü oluştursa da büyük 

bir bölümünün hiç bırakma niyetinde olmaması ya da uzun dönemde bırakmaya 

niyetlenmeleri sigara konusunda farkındalık eğitimlerine gereksinimi olan büyük bir 

kitle olduğunu, sigara bırakma denemelerinin büyük oranda başarısızlıkla 

sonuçlanacağını göstermektedir.  

Sigara Bırakmada Hazıroluşluğu Etkileyen Faktörler 

Sigara bırakmada hazıroluşluğu etkileyen faktörleri inceleyen bazı çalışmalarda  

sosyo-demografik özellikler, sağlık algısı ve sigara kullanım özelliklerinin ilişkisi 

incelenmiş ve  bazı değişkenlerle önemli ilişkiler bulunmuştur (Osler ve Prescott’un 

1998; Reime ve ark., 2006; Yalçınkaya ve Karanci, 2007;  Woodruff ve ark. 2006; 

Watel ve ark., 2007). Bu çalışmada da sigara bırakmada hazıroluşluk durumu ile 

sosyodemografik özellikler (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma 

durumu, gelir algısı), sağlık (sağlık durumu) ve sigara kullanımına ilişkin özellikler 

(günlük içilen  sigara miktarı,  sigarayı bırakmayı deneme sayısı, ailede sigara içme 

öyküsü, sigara yasaları hakkında bilgi durumu, sigara bırakma konusunda öneri alma 

ve kimden aldığı, nikotin bağımlılık düzeyi ve sigara içmenin olumlu ve olumsuz 

yönlerini algılama) karşılaştırılmıştır.  

Hazıroluşluk durumu ile sosyodemografik özelliklerin ilişkisini incelemek 

amacıyla yapılan analizlerde, gelir durumu algısı ve çalışma durumu değişkeni dışında 

diğer sosyodemografik değişkenler yönünden anlamlı ilişki bulunmamıştır. Hem 

Türkiye’de hem de yurt dışında yapılan çalışmalara benzer şekilde bu çalışmada da 

cinsiyete (John ve ark., 2003; Marakoğlu ve ark., 2007; Yalçınkaya ve Karanci, 2007; 

Reime ve ark., 2006; Woodruff ve ark. 2006;  Watel ve ark., 2007) ve medeni duruma 

(Joseph, Lexau, Willenbring, Nugent, Nelson, 2004; Reime ve ark., 2006; Yalçınkaya 

ve Karanci, 2007) göre sigara bırakmada hazıroluşluk durumu anlamlı bir fark 
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yaratmadığı bulunmuştur. Bunun yanı sıra yaşa ve eğitim düzeyine göre sigara 

bırakmaya hazıroluşluk durumunun farklı olabileceğini gösteren araştırmalara da 

rastlanmaktadır. Yalçınkaya ve Karanci (2007)  ve John ve ark., (2003) çalışmasının 

aksine Watel ve ark. (2007) ile Clark ve ark. (1999) çalışmalarında sigara bırakmaya 

hazıroluşlukta eğitim düzeyinin önemli bir değişken olduğu bildirilmiştir. Yine 

Yalçınkaya ve Karanci (2007), Watel ve ark. (2007) ile Clark ve ark.’nın (1999) yapmış 

olduğu çalışmaların aksine Woodruff ve ark. (2006) ve John, Meyer, Rumpf, Hapke’in 

(2003) çalışmasında yaş değişkeninin sigara bırakmaya hazıroluşlukta önemli bir 

değişken olmadığı gösterilmiştir. Ancak diğer taraftan John ve ark. (2003) çalışmasına 

benzer şekilde bu çalışma kapsamındaki bireylerin gelir durumu algısı ve çalışma 

durumu ile hazıroluşluk durumu arasında anlamlı ilişki bulunmuş olup, gelir durumunu 

orta ve iyi-çok iyi olarak algılayanlarda ve çalışmayanlarda hazıroluşluk durumu 

beklenenden daha yüksek bulunmuştur. Lojistik regresyon analiz sonuçlarına göre 

bireyin gelir durum algısı sigara bırakmaya hazıroluşlukta onemli bir değişken olarak 

bulunmazken, herhangi bir işte çalışmayanlarda çalışanlara göre hazırolma olasılığı 1,8 

kat daha yüksek olduğu  görülmüştür. 

 Sigara tiryakilerinin büyük bir bölümünün sağlık sorunlarından dolayı sigarayı 

bırakmayı istemesi hem toplum sağlığı hem de bireysel sağlık anlamında çok önemlidir 

(Sağlık Bakanlığı, 2007). Yapılan bazı çalışma bulguları insanların ciddi bir hastalık 

tehditi ile karşılaştıkları durumlarda sigara bırakma konusunu daha ciddi 

düsündüklerini, daha fazla hazırolduklarını ve bırakma oranlarının daha yüksek 

olduğuna işaret etmektedirler (Öztürk ve ark., 2005; Hatun, 2008). Bu nedenle bu 

çalışmada insanların sağlıklı olma durumlarına ve sağlık algısına göre sigara bırakmada 

hazıroluşluk durumlarında değişiklik olup olmadığı incelenmiştir. Bu konuda yapılmış 

birçok çalışma sonuçlarına benzer şekilde bu örneklem grubundaki hasta olan bireyler 

arasında sigara bırakmada hazır olanların oranı sağlıklı olanlara göre anlamlı olarak 

daha yüksek bulunmuştur. Lojistik regresyon analiz sonuçlarına göre hasta olanların 

sigara bırakmaya hazır olma olasılığı 2,7 kat daha fazladır. Bu bulgu beklenen bir sonuç 

olarak yorumlanabilir. Ancak bireyin kendi sağlığını kötü-çok kötü algılayanlar ile çok 

iyi-iyi algılayanlar arasında hazıroluşluk durumunda anlamlı bir fark bulunmaması 

bireyin bir sağlık profesyoneli tarafından sağlığı ile ilgili ortaya konan gerçek bir sağlık 

tehditinin bireyin sağlık algısından daha etkili olduğunu düşündürmektedir. Sigara 

içmekte olan bireylerin sigaraya hazıroluşluklarını artırmada, sigaranın sağlık-hastalık 
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süreçlerine etkileri konusunda ve bireyde farkındalığı artırmada gerek birinci basamakta 

gerekse ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin rol ve 

sorumluluklarının önemini göstermektedir. Ayrıca tüm sağlık profesyonelleri doğrudan 

sigara konusunda çalışmasalar bile hastalık dönemini fırsat olarak değerlendirebilir ve 

sigara içicilerinin sigara bırakmaya yönelik niyetlerinde değişiklik yapmak için 

girişimde bulunabilirler (Hatun, 2008; Öztürk ve ark., 2005; Sağlık Bakanlığı, 2007) .  

Bilindiği gibi sigara alışkanlığı olan bireylerin sigara tüketim özellikleri de 

farklılık gösterebilmektedir. Bu özelliklerin bireyin sigara bırakmada hazıroluşluğunda 

ne kadar etkili olduğu ise açıklığa kavuşturulması gereken diğer önemli bir konudur. Bu 

örneklem grubundaki bireylerin sigara kullanım özelliklerinin (günlük içilen sigara 

miktarı, sigarayı bırakmayı deneme sayısı, ailede sigara içme öyküsü, sigara yasaları 

hakkında bilgi durumu, sigara bırakma konusunda öneri alma ve kimden aldığı, nikotin 

bağımlılık düzeyi ve sigara içmenin olumlu ve olumsuz yönlerini algılama) hazıroluşluk 

durumu ile ilişkisi incelendiğinde dikkate değer bazı bulgular elde edilmiştir. Bu 

çalışmada günlük tüketilen sigara sayısı ve bireyin sigara bırakma deneme sayısı önemli 

değişkenler olarak bulunmuştur. Osler ve Prescott (1998),  Watel ve ark. (2007) ile John 

ve ark. (2003) çalışmalarına benzer şekilde bu çalışmada da günlük olarak 11 adet ve 

üstüne göre 10 ve daha az sayıda sigara içenlerde hazıroluşluk durumu daha fazla 

bulunmuştur. Dünyada sigarayla mücadele konusundaki gerek uygulama örnekleri 

gerekse araştırma kanıtları özellikle sigara içmeyenleri pasif sigara içiciliğinden 

korumak için  “sigara içilen ortamların sınırlandırılması” uygulamalarının sigara 

içicilerinin sigara tüketme sayısının azalmasına da yol açtığına işaret etmektedir (Aslan, 

2005). Bu çalışmada daha az sayıda sigara içenlerin sigarayı bırakmaya hazıroluşluk 

durumunun yüksek bulunmuş olması bireylerde sigara içmeyi sınırlandıran 

uygulamaların desteklenmesinin önemini göstermektedir. Nitekim Türkiye’de de Sağlık 

Bakanlığı tarafından tütün kontrolüne yönelik çalışmalara verilen önemle bu 

sınırlandırma uygulaması desteklenmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2007). Aynı zamanda 

çalışma kapsamındaki bireylerin sigaraya ilişkin kanunlardan haberdar olma durumuna 

göre hazıroluşlukta anlamlı bir fark bulunmamış olması bu konudan bilgi sahibi 

olmanın tek başına değerlendirme için yeterli olmadığını, kanunların uzun dönemli 

uygulama sonuçlarının (örneğin sigara içilen ortamların azaltılması, kapalı ortamlarda 

sigara yasaklarının genişletilmesi vb. gibi) bireyler üzerinde uzun dönem etkilerinin 

değerlendirilmesinin daha uygun olacağını düşündürmektedir. 
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Yapılan birçok çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da sigara bırakmayı deneme 

sayısı ile hazıroluşluk arasında anlamlı farklılıklar bulunmuş olup sigara bırakma 

deneme sayısının artmasıyla hazıroluşluğun arttığı görülmüştür ( Cropsey, Kristeller, 

2003; John ve ark.,2003; Yalçınkaya ve Karanci, 2007).  Lojistik regresyon analiz 

sonuçlarına göre sigarayı bırakma deneme sayısının sigara bırakmaya hazıroluşlukta 

onemli bir değişken olduğu ve hazıroluşluluğun iki ve üstü sayıda sigara bırakmayı 

deneyenlerde 2,6 kat arttığı görülmüştür. 

Ailede sigara içme öyküsü ile hazıroluşluk durumu incelendiğinde, Reime ve 

ark. (2006) çalışma bulgusuna benzer şekilde bu örneklem grubunda da ailede sigara 

içme öyküsünün bulunup bulunmaması bireylerin hazıroluşluk durumunda anlamlı bir 

fark yaratmamıştır. Kılıç ve Ek (2006) ise ailesinde sigara içme öyküsü olmayanların 

sigara bırakmaya daha hazır olduklarını saptamış olması ailedeki bireylerin sigara 

bırakmadaki etkilerini düşündürmektedir. Yine Kılıç ve Ek (2006) çalışma bulgularına 

benzer şekilde sigara yasalarından haberdar olma/olmamanın sigara bırakmaya 

hazıroluşlukta önemli bir fark yaratmadığı bulunmuştur. 

Bilir’in (2008) çalışmasında sigara içen bireylerin önemli bir bölümünün 

sigarayı bırakma konusunda ufak bir teşvik ve destek beklemesi sigara bırakmayla ilgili 

öneri almanın önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle sigara bırakma önerisi alma ile 

hazıroluşluk durumu incelenmiş, Öztürk ve ark. (2005) ile Reime ve ark. (2005) 

çalışmasına benzer şekilde bu çalışmada da sigara bırakma önerisi alma durumunun 

önemli bir değişken olmadığı bulunmuştur.  Ancak bu çalışmada öneri verenlerin 

çoğunun hekim olması ve öneri veren hemşire sayısının % 6,5 çıkması oldukça düşük 

bulunmuştur. Bu konuda hemşirelerin daha duyarlı olması sağlanabilmeli, hemşirelik 

okulu eğitimleri sırasında bu konu ile ilgili bilgiler verilip, bilinçlendirilmeleri 

sağlanmalıdır.  

Çalışma grubundaki sigara içen bireylerin büyük çoğunluğu (% 61,7) çeşitli 

düzeylerde nikotin bağımlısı olarak bulunmuştur. Joseph ve ark. (2004) aksine, Tuğlu 

ve ark. (1996), John ve ark. (2003), Marakoğlu ve ark. (2007) ile   Reime ve ark. (2005) 

yapmış oldukları çalışmaya benzer şekilde bu çalışmada da nikotin bağımlılığı 

gelişmemiş grupta sigara bırakmaya hazıroluşluk oranı anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuştur. Nitekim lojistik regresyon analiz sonuçlarında da sigara bırakmaya 

hazıroluşlukta nikotin bağımlılığının önemli bir belirleyici olduğu, nikotin bağımlısı 

olmamanın sigaraya bırakmaya hazır olma olasılığını 2,3 kat artırdığını göstermiştir. 
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Karar verme dengesi, bireylerde sigara içmenin yararlarını ve zararlarını nasıl 

algıladığını ortaya koymada ve davranış değiştirme konusundaki kararlarını 

belirlemekte çok önemlidir (Yalçınkaya ve Karanci, 2007). Nitekim bu çalışmada da 

bireylerin sigara bırakma konusunda öndüşünme, düşünme ve hazırlık aşamasında olma 

durumlarına göre sigara içmenin olumlu ve olumsuz yönlerini algılama durumları 

karşılaştırılmıştır. Yalçınkaya ve Karanci (2007), Woodruff ve ark. (2006), Mayolas, 

Planes, Gras, Sullman (2007), Ergul ve Temel’in (2009), yapmış oldukları çalışmasına 

benzer şekilde bu çalışmada da diğer aşamadaki bireylere göre hazırlık aşamasındaki 

bireylerin sigara içmenin olumlu yönlerini algılama puanları düşük, sigara içmenin 

olumsuz yönlerini algılama puanları daha yüksek bulunmuştur. Bu beklenen bir bulgu 

olarak yorumlanmıştır. Nitekim bireylerin öndüşünme aşamasından hazırlık aşamasına 

doğru gittikçe sigara içmenin olumsuz yönlerini daha fazla algılaması, olumlu yönlerini 

ise daha az algılaması beklenen bir sonuçtur. Bu çalışma grubunda sigara içmenin 

olumsuz yönlerini algılayan bireylerin çoğunlukta olması bireylerin sigara bırakmada 

daha başarılı olacaklarını göstermektedir. Sigara içen bireyler için sigara içmenin 

olumsuz yönlerini algılatmada  başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun tüm 

bireyleri sorumludur (Ece, 2008).  

 

SONUÇ ve ÖNERĐLER 

Sonuç olarak çalışma kapsamındaki sağlık ocaklarına gelen 18 yaş üstü sigara 

içen bireylerde sigara bırakmaya hazıroluşluk oranı oldukça düşük (% 22,2) 

bulunmuştur. “Herhangi bir işte çalışmama, hasta olma, iki ve daha fazla  sayıda sigara 

bırakmayı deneme ve nikotin bağımlısı olmama” durumunun sigara bırakmaya hazır 

olma olasılığını etkileyen değişkenler olduğu belirlenmiştir. Hazırlık aşamasında sigara 

içmenin olumsuz yönlerini algılama puan ortalaması daha yüksek, olumlu yönünü 

algılama puanı daha düşük bulunmuştur.  

Bu çalışmanın Đstanbul’da tek bir coğrafi bölgede yapılmış olması, sigara içen 

tüm bireylerin özelliklerini temsil etmesi yönünden sınırlılık oluşturmaktadır. Ayrıca 

çalışmadaki tüm değişkenlerin bireylerin öz-bildirimine dayalı olarak alınması diğer bir 

sınırlılık kapsamında değerlendirilmelidir. Bu sınırlılıklarla birlikte çalışmadan elde 

edilen veriler sigara içicisi olan bireylerin sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine, 

sigara ile mücadele çalışmalarında ilgili sağlık ve sosyal profesyonellere bazı önemli 

bilgiler sağlamaktadır. Bu konuda başlıca öneriler şunlardır; 
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• Bireylerin sigara bırakmaya hazıroluşluk durumları ve ilişkili faktörler farklı 

örneklem gruplarında ayrıntılı incelenmeli ve bireylerin bu konudaki bilinç 

düzeyleri arttırılmalıdır. 

• Çalışmayan, ikiden fazla sigara bırakma girişiminde bulunmuş olan, hastalık 

döneminde olan ve henüz nikotin bağımlılığı gelişmemiş sigara içicilerine 

yönelik sigara bırakma programları planlanabilir ve uygulanabilir. 

• Bireylerin sigara bırakmaya hazıroluşluk durumları ve ilişkili faktörler 

konusunda ileri çalışmalara gereksinim vardır. 
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EKLER 

Ek-1 : ANKET FORMU 

Açıklama 

Aşağıda sizin için sigara bırakmaya hazıroluşluk durumunuzu belirlemek ve ilişkili 

faktörleri incelemek amacıyla bir soru formu hazırlanmıştır. Bu konuda sizden 

öğreneceğimiz bilgiler sigara konusunda çalışan sağlık profesyonellerine yol 

göstermesi, bireylerde hazır oluşluluk durumuna göre sigara bırakmaya yönelik daha 

etkin programların geliştirilmesine katkı yapması açısından yol gösterici olacaktır. 

Anket sorularınızı isminizi yazmadan cevaplayabilirsiniz. Aldığımız cevapların hiç 

kimseyle paylaşılmayacağından emin olabilirsiniz. Buradaki soruları samimiyetle ve 

size en uygun geldiği şekliyle cevaplamanız bizim için çok önemlidir. Bu araştırmaya 

katıldığınız için teşekkür ederim.  

Funda Karadağlı 

Đst. Üniv. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu  

Yüksek Lisans Öğrencisi 

1. Yaşınız (Yazınız):……….. 

 2. Cinsiyetiniz:                      ( ) Kadın                        ( ) Erkek 

3.Eğitim düzeyiniz (en son bitirdiğiniz okulu işaretleyiniz): 

( ) Okur-yazar (eğitimi yok)      ( ) Đlkokul mezunu       ( ) Ortaokul mezunu       

( ) Lise mezunu                       ( ) Yüksekokul ve üstü      

4. Medeni durumunuz:        ( ) Evli      ( ) Bekar ( ) Dul, boşanmış 

5. Gelir getiren herhangi bir işte çalışıyor musunuz?    ( ) Evet         ( ) Hayır  

6. Aylık gelir durumunuzu nasıl tanımlarsınız? 

( ) Çok Kötü  ( )  Kötü    ( ) Orta  ( ) Đyi  ( ) Çok iyi  

7. Sağlık durumunuzu nasıl tanımlarsınız?  

( ) Çok Kötü  ( )  Kötü    ( ) Orta  ( ) Đyi  ( ) Çok iyi  
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8. Şuanda uzman bir  doktorun tedavisi altında mısınız? 

( )  Hayır    ( ) Evet (evet ise hastalığınızı yazınız)……………………………… 

9. Son 6 ayda ağır bir hastalık geçirdiniz mi? 

( )  Hayır    ( ) Evet (evet ise hangi hastalık olduğunu  yazınız) 

10. En son sağlık kuruluşuna gittiğinizde hekim ya da diğer sağlık personellerinden 

herhangi biri size sigara bırakmaya yönelik önerilerde bulundular mı?     

( ) Evet         ( ) Hayır    (Hayır Đse 11. Soruyu Atlayınız Lütfen). 

11. Evet ise hangi sağlık personeli size öneride bulundu?  

( ) Hekim   ( )  Hemşire      ( )  Ebe            ( ) Sağlık memuru 

12. Ailenizde sigara içen başka birey var mı?  ( )  Evet  ( )  Hayır 

13. Son bir yıl içinde Sigara bırakmayı kaç kez denediniz?  

( )  Hiç denemedim  ( )  Bir kez denedim ( )  Đki yada daha fazla denedim 

14. Sigara ile ilgili halen yürürlükte olan kanunlardan/ yasal düzenlemelerden ne kadar 

haberdar yada bilgili olduğunuzu düşünüyorsunuz? 

( )  Hiç, haberdar değilim    ( )  Oldukça bilgiliyim 

( )  Biraz bilgim var     ( )  Diğer(yazınız)……… 

15. Sigarayı bırakmayı ciddi olarak ne zaman düşünüyorsunuz?  

•(  ) gelecek 10 gün içinde     

•(  ) gelecek 1 ay içinde    

•(  ) gelecek 6 ay içinde     

•(  ) gelecek 1 yıl içinde  

•(  ) gelecek 5 yıl içinde  

•(  ) gelecek 10 yıl içinde 

•(  ) gelecekte, fakat 10 yıl içinde değil 

•(  ) sigara içmeye devam etme niyetindeyim fakat azaltmak istiyorum 

•(  ) sigara içmeye devam etme niyetindeyim fakat azaltmaya bile hiç niyetim yok 
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16. Sigara bırakma konusunda aşağıdaki ifadelerden size en uygun olan birini 

işaretleyiniz. 

 

(   ) Şuanda sigara içiyorum ancak gelecek 6 ay içinde sigara bırakmayı ciddi olarak 

düşünmüyorum.   

(    ) Şuanda sigara içiyorum ancak gelecek 6 ay içinde bırakacağım, 1 ay içinde değil 

(    ) Sigara içiyorum ve gelecek 30 gün içinde bırakmayı düşünüyorum 
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FAGERSTRÖM NĐKOTĐN BAĞIMLILIK ÖLÇEĞĐ  

1. Đlk sigaranızı sabah uyandıktan ne kadar süre sonra içiyorsunuz? 

( ) Uyandıktan sonraki ilk beş dakika içinde ( ) 31-60 dakika içinde 

( ) 6-30 dakika içinde    ( )  1 saatten fazla 

2. Sigara içmenin yasak olduğu örneğin; otobüs, hastane, sinema gibi yerlerde bu 

yasağa uymakta zorlanıyor musunuz?   

( )  Evet                ( )  Hayır  

3. Đçmeden duramayacağınız, diğer bir deyişle vazgeçemeyeceğiniz sigara hangisidir?  

( )  Sabah içtiğim ilk sigara ( )  Diğer herhangi bir zamanda içtiğim sigara 

4. Günde kaç adet sigara içiyorsunuz?  

( ) 10 adet veya daha az    ( ) 21-30 adet 

( )  11-20  adet              ( ) 31 veya daha fazla adet 

5. Sabah uyanmayı izleyen ilk saatlerde, günün diğer saatlerine göre daha sık sigara içer 

misiniz? 

 ( )  Evet                ( ) Hayır  

6. Günün büyük bölümünü yatakta geçirmenize neden olacak kadar hasta olsanız bile 

sigara içer misiniz? 

 ( )  Evet                ( )  Hayır  
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KARAR VERME DENGESĐ ÖLÇEĞĐ 

Aşağıda sigara içmenin bazı olumlu ve olumsuz yönleri sıralanmıştır. Lütfen her 

cümleyi dikkatle okuyup belirtilen cümleye ne derece katıldığınızı, parantez içine “X” 

işaretini koyarak belirtiniz ve lütfen hiçbir soruyu boş bırakmayınız. 

1-Sigara içmek keyiflidir. 

1( ) Hiç katılmıyorum     2( ) Katılmıyorum 3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum  

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum 

2- Bir süre sigara içmedikten sonra, içtiğim sigara kendimi çok iyi hissettiriyor 

1( ) Hiç katılmıyorum     2( ) Katılmıyorum 3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum  

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum 

3- Bazen sigara içmek veya bulmaya çalışmak zahmetlidir. 

1( ) Hiç katılmıyorum     2( ) Katılmıyorum 3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum  

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum 

4- Sigara içme alışkanlığımın tutsağı olduğumu hissediyorum. 

1( ) Hiç katılmıyorum     2( ) Katılmıyorum 3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum  

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

5- Sigara içtiğim zaman kendimi daha rahat ve daha keyifli hissediyorum. 

1( ) Hiç katılmıyorum     2( ) Katılmıyorum 3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum  

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum 

6-Sigarayı bırakırsam diğer tiryakiler bunu kıskanacaktır. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum 

7- Sigara içen kişi imajından hoşlanıyorum. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  
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8- Sigara içmem diğer insanların da sağlığını etkiler.  

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

9- Sigara içmeseydim şimdi daha enerjik olurdum. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

10- Sigara içtiğim zaman sigara kullanan arkadaşlarım ve ailem tarafından daha 

fazla kabul gördüğümü hissediyorum. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

11- Sigarayı bırakmaya çalışırsam büyük olasılıkla çabuk sinirlenen ve çevresine 

rahatsızlık veren biri olurum. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

12- Sigara yüzünden hastalanırsam yakınlarım acı çekecektir. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

13- Ailem ve arkadaşlarım mutlu bir çekilde sigara içmemi, mutsuz bjr şekilde 

sigarayi bırakmaya çalışmama tercih ederler. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

14- Sigara içmeye devam edersem, bazı insanlar sigarayı bırakacak iradem 

olmadığını düşüneceklerdir. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  
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15-Sigara sağlığıma zararlıdır. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

16- Sigara alışkanlığından vazgeçemediğim için kendimden utanıyorum.  

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

17- Đçtiğim sigaranın dumanı ve kokusu çevremdeki insanları rahatsız eder. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

I8- Sigara ile ilgili uyarıları gözardı ettiğim için insanlar benim akılsız olduğumu 

düşünüyorlar. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

19-Sigara içtiğim zaman kendimi daha çok seviyorum.  

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

20- Sigara dikkatimi toplamama ve daha iyi çalışmama yardım ediyor. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

21- Sigara gerginliği azaltır.  

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

22- Yakınlarım sigara içmemi onaylamıyorlar.  

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  
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23- Sigarayla ilgili uyarıları dikkate almadığım için pişmanım. 

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  

24- Sigara içmeye devam ederek kendi kararlarımı kendimin verdiğini 

hissediyorum.  

1( ) Hiç katılmıyorum        2( ) Katılmıyorum          3( ) Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4( ) Katılıyorum 5( ) Tamamen katılıyorum  
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Ek-2 Karar Verme Dengesi Ölçeği Madde Toplam Puan Korelasyonları ve Cronbach Alpha Değeri  

Sigara içmenin olumlu yönleri (Pros of smoking) rs p 

1. Sigara içmek keyiflidir 0,64 0,00 

2. Bir süre sigara içmedikten sonra, içtiğim sigara kendimi çok iyi hissettiriyor. 0,60 0,00 

5.    Sigara içtiğim zaman kendimi daha rahat ve daha keyifli hissediyorum 0,69 0,00 

6.    Sigarayı bırakırsam diğer tiryakiler bunu kıskanacaktır 0,38 0,00 

7.    Sigara içen kişi imajından hoşlanıyorum 0,44 0,00 

10. Sigara içtiğim zaman sigara kullanan arkadaşlarım ve ailem tarafından daha 
fazla kabul gördüğümü hissediyorum 

0,40 0,00 

11. Sigarayı bırakmaya çalışırsam büyük olasılıkla çabuk sinirlenen ve çevresine 
rahatsızlık veren biri olurum 

0,56 0,00 

13. Ailem ve arkadaşlarım mutlu bir şekilde sigara içmemi, mutsuz bir şekilde 
sigarayı bırakmaya çalışmama tercih ederler 

0,24 0,00 

19. Sigara içtiğim zaman kendimi daha çok seviyorum 0,47 0,00 

20. Sigara dikkatimi toplamama ve daha iyi çalışmama yardım ediyor 0,72 0,00 

21. Sigara gerginliği azaltır 0,66 0,00 

24. Sigara içmeye devam ederek kendi kararlarımı kendimin verdiğini hissediyorum 0, 45 0,00 

Cronbach’s α 0,77 

Sigara içmenin olumsuz yönleri (Cons of smoking) rs p 

3. Bazen sigara içmek veya bulmaya çalışmak zahmetlidir 0,31 0,00 

4. Sigara içme alışkanlığımın tutsağı olduğumu hissediyorum 0,48 0,00 

8. Sigara içmem diğer insanlarında sağlığını etkiler 0,60 0,00 

9. Sigara içmeseydim şimdi daha enerjik olurdum 0,52 0,00 

12. Sigara yüzünden hastalanırsam yakınlarım acı çekecektir 0,55 0,00 

14. Sigara içmeye devam edersem, bazı insanlar sigarayı bırakacak iradem 
olmadığını düşüneceklerdir 

0,57 0,00 

15. Sigara sağlığıma zararlıdır 0,58 0,00 

16. Sigara alışkanlığımdan vazgeçemediğim için kendimden utanıyorum 0,57 0,00 

17. Đçtiğim sigaranın dumanı ve kokusu çevremdeki insanları rahatsız eder 0,60 0,00 

18. Sigara ile ilgili uyarıları gözardı ettiğim için insanlar benim akılsız olduğumu 
düşünüyorlar 

0,47 0,00 

22. Yakınlarım sigara içmemi onaylamıyorlar 0,67 0,00 

23. Sigara ile ilgili uyarıları dikkate almadığım için pişmanım 0, 70 0,00 

Cronbach’s α 0,78 
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EK.3. ETĐK KURUL KARARI 
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